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เรื่องเด่น สผ.

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) จดักำรประชุม

ระดมควำมเห็นเพื่อจัดท�ำเป้ำหมำยระดับชำติและแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพ ณ โรงแรมมำรวยกำร์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2557 โดยมี  

นำยพงศ์บุณย์ ปองทอง รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นประธำนเปิดกำรประชุม ในกำรประชุมได้มีกำรระดมควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ทั้งจำกภำครัฐ ภำคธุรกิจ  องค์กรพัฒนำเอกชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท�ำเป้ำ

หมำยระดับชำติและแผนปฏิบัติกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2556-2560 เพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

ตำมแผนแม่บทบูรณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2556-2564 และเป้ำหมำยไอจิ และเพื่อบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำน 

ขบัเคลือ่นแผนแม่บทบรูณำกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ พ.ศ. 2556-2564 และเป้ำหมำยไอจ ิไปสูก่ำรปฏบัิตโิดยกำรมส่ีวนร่วม 

ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมร่วม (สผ.) ร่วมกับ 

มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย และมีองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ของเยอรมันสนับสนุนกำรจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อ “(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร 

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติระยะสั้นและ 

ระยะกลำง” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พำร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2557 โดยมี  

นำยนพดล ธิยะใจ รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธำนกำรประชุมสัมมนำ  

โดยให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรจัดกำร 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติระยะสั้นและระยะกลำงให้มีควำมสมบูรณ์และครอบคลุมในประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง 

อย่ำงรอบด้ำนต่อไป

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม (สผ.) จดักำรประชมุ

สัมมนำเพื่อระดมควำมคิดเห็นต่อผลกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำระบบบูรณำกำร กำรประเมิน

สถำนกำรณ์ ประเด็นปัญหำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยที่มีผลต่อระดับภูมิภำคอำเซียน ณ โรงแรมอมำรี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2557 โดยมี นำยนพดล ธิยะใจ รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม โดยในกำรประชุมได้เสนอผลกำรศึกษำและระดมควำมคิดเห็นของสถำนกำรณ์ประเด็นปัญหำและ 

กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้กำรจดัท�ำเวบ็ไซต์ฐำนข้อมลูเพือ่กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องของกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญำและข้อตกลง 

ระหว่ำงประเทศ

การจัดท�าเป้าหมายระดับชาติและแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้นและระยะกลาง

โครงการพัฒนาระบบบูรณาการ การประเมินสถานการณ์ประเด็นปัญหา  
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ที่มีผลต่อระดับภูมิภาคอาเซียน
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Onep News

The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
(ONEP) had organized a meeting to brainstorm and gather opinions in order to 
prepare national targets and action plans on biodiversity management at Maruay 
Garden Hotel, Bangkok, on 16th  July 2014, with Mr. Pongboon Pongtong, Deputy 
Secretary General of the Office of Natural Resources and Environment Policy and 
Planning, as the chairman of the meeting. The meeting gathered useful opinions 
and suggestions from stakeholders from the government sector, the business sector, private development organizations, 
academic institutes, independent organizations and relevant qualified experts to prepare national targets and action plans 
on biodiversity management of 2013 – 2017, in order to support and mobilize operations according to the Biodiversity 
Management Plan of 2013 – 2021 and the Aichi Targets and to integrate and drive the Bio-diversity Management 
Integration Plan of 2013 – 2021 and the Aichi Targets into practice with participation from related sectors.

The Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
(ONEP), in collaboration with the Thailand Development Research Institute, and 
German International Cooperation has held a meeting to brainstorm and gather 
opinions regarding the “(Draft) Action Plans to Mobilize Short-Term and Long-Term 
National Strategies for Climate Change Adaptation” at Century Park Hotel, 
Bangkok, on 5th September 2014, with Mr. Noppadol Thiyajai, Deputy Secretary 

General of the Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning, as the chairman of the seminar.  
The meeting allowed all relevant sectors to express their views and provide opinions/suggestions in order to prepare action 
plans to mobilize short term and long term national strategies for climate change adaptation to be complete and cover  
important relevant issues in all aspects.

The Office of Natural Resources and Environment Policy and Planning 
(ONEP) had organized a meeting to brainstorm on findings from the Project 
to Develop a System for Integrating Problem Issue Situation Assessments and  
Thailand’s Natural Resources and Environment Management which Impacts at  
the ASEAN Region Level, at the Amari Watergate Hotel, Bangkok, on 22 nd 

August 2014 with Mr. Noppadol Thiyajai, Deputy Secretary General of the Office of Natural Resources and Environment 
Policy and Planning, as the chairman of the meeting. The meeting presented the findings and gathered opinions and 
suggestions of problem issue situation assessments and natural resources and environment management including 
preparing a database website to report on Thailand’s natural resources and environment situation in order to create 
consistency of works related to international conventions and agreements.

Preparation of National Targets and Action Plan on Biodiversity 
Management 

(Draft) Action Plans to Mobilize Short-Term and Long-Term National 
Strategies for Climate Change Adaptation

The Project to Develop a System for Integrating Problem Issue Situation 
Assessments and Thailand’s Natural Resources and Environment 
Management with Effects at the Level of the ASEAN Region
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การวิจัยสืบค้นสายพันธุ์ม้าไทยพื้นเมือง
ม้ำพันธุ์ไทยพื้นเมืองเป็นม้ำสำยพันธุ์ที่อยู่คู ่กับพื้นท่ี

ประเทศไทยมำแต่ดั้งเดิม กำรสืบเสำะตำมรอยบรรพบุรุษม้ำ 

ของไทยจำกข้อมูลของมูลนิธิม้ำล�ำปำง พบว่ำ ม้ำที่เห็นกันอยู ่

ทุกวันน้ี ส่วนใหญ่เป็นสำยพันธุ ์ผสม ซึ่งได้รับกำรผสมข้ำม 

สำยพันธุ ์จนไม่ใช ่สำยพันธุ ์แท้ นำยสัตวแพทย์เทียนธำดำ  

ได้กล่ำวว่ำ ม้ำไทยสำมำรถพบเห็นได้นอกจำกจังหวัดล�ำปำง

ยังพบได ้ในจังหวัดอื่นๆ ในภำคเหนือ เช ่น จังหวัดแพร ่

และจังหวัดน่ำน แต่ก็มีหลงเหลืออยู่ในจ�ำนวนที่น้อยมำก โดย

มูลนิธิม ้ำล�ำปำงมีจุดเริ่มต้นมำจำกกำรส�ำรวจสำยพันธุ ์ม ้ำ 

ในพื้นที่จั งหวัดล�ำปำง โดยทีมงำนสัตวแพทย ์จำกท้ังใน

ประเทศไทยและต่ำงประเทศ ได้แก่ ดร.คำร์ลำ  คำร์ลตัน 

จำกมหำวิทยำลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกำ ดร.แนนนำ 

ลูเทอร์ จำกประเทศเดนมำร์ก และ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิรยำ 

ช่ืนก�ำไร นำยกสมำคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบกำรบ�ำบัดโรคสัตว์

แห่งประเทศไทย ผลจำกกำรส�ำรวจพบว่ำม้ำในพื้นที่ มีปัญหำ

สุขภำพอย่ำงมำก ท้ัง 3 ท่ำน จึงเกิดแนวควำมคิดในกำรก่อตั้ง

คลินิกม้ำล�ำปำงภำยใต้กำรด�ำเนินกำรของกองทุนม้ำล�ำปำง 

และได้ปรับเปลี่ยนเป็นมูลนิธิม้ำล�ำปำงในปัจจุบัน ผลกำรส�ำรวจ

สำยพันธุ์ม้ำในพื้นท่ีจังหวัดล�ำปำงซึ่งได้จัดท�ำข้ึนเป็นพื้นที่แรก  

ม้าล�าปาง...
สายพันธุ์ม้าพื้นเมืองของไทย
ที่เหลืออยู่แหล่งสุดท้ายของโลก

กบุกบั กบุกับ เป็นเสยีงฝีเท้าม้าทีร่บักับจังหวะการควบรถม้า เป็นเสยีงทีคุ้่นเคยอยูใ่นวถิชีวีติของชาวล�าปางมาช้านาน 

รถม้าเปิดประทุน ที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านหลังคนบังคับม้า เป็นเสน่ห์ดึงดูดและเป็นอัตลักษณ์ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัดล�าปาง 

เพียงจังหวัดเดียวของประเทศไทยท่ียังคงใช้รถม้าเป็นพาหนะในการให้บริการพานักท่องเที่ยวชมตัวเมืองอาคารย่านเก่า 

ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม โดยเฉพาะเส้นทางที่ลัดเลาะเลียบแม่น�้าวัง จากข้อมูลประวัติรถม้าของล�าปาง 

ที่พิพิธภัณฑ์รถม้าล�าปาง รถม้าได้ถือก�าเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในรัชกาลที่ 5 สมัยเจ้าผู้ครองนครล�าปางคนสุดท้าย  

พลตรมีหาอ�ามาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานติ ได้ซือ้รถม้าคันแรกมาจากกรงุเทพมหานคร และกลายเป็นวฒันธรรมทีอ่ยู่คู่กบัล�าปาง 

มาอย่างยาวนานมากกว่าร้อยปี นอกเหนือจากรถม้าที่เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญถึงความเฟื่องฟูในอดีตแล้ว “ม้า” ก็มีความส�าคัญ

และมีความผูกพันกับชาวล�าปางเช่นเดียวกัน เนื่องจากม้าไม่ใช่เพียงแค่น�ามาเทียมรถเท่านั้น ยังพบว่าชาวบ้านในบางอ�าเภอ

ยังมีการใช้ม้าเพ่ือขนสัมภาระทางการเกษตรบนพื้นที่สูง เรื่องราวของม้าของล�าปาง กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนจังหวัดล�าปาง และได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก นายสัตวแพทย์เทียนธาดา โพธิพงศธร  

สตัวแพทย์ประจ�ามลูนธิม้ิาล�าปาง เกีย่วกบัสายพนัธุม้์าไทยพืน้เมอืงทีย่งัคงหลงเหลอือยูใ่นจงัหวดัล�าปาง ซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบั

ม้าป่ามองโกเลีย ม้าป่าสายพันธุ์สุดท้ายของโลก

โดย กองบรรณำธิกำร
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Investigate about Thai Native Horses
Thai Native horses are horse breeds that 

have been existed to Thailand since the ancient past. 
However, investigation research for the ancestors of 
Thai horses conducted by the Lampang Pony Welfare 
Foundation found that most horses that we seen today are 
crossbred and impure. Nearly every horse is a crossbreed.  
Dr. Tiantada commented that Thai horses not only found 
in Lampang, but also found in other northern provinces 
such as Phrae and Nan, but their numbers are small.  

The Lampang Pony Welfare Foundation is originated 
from horse breeds surveys in Lampang by the veterinarian  
teams from both Thailand and abroad such as  
Dr. Carla Carleton from Michigan University, United 
States of America; Dr. Nanna Lutherson from Denmark 
and Dr. Siraya Chunekamrai, Veterinary Practitioner  
Association of Thailand. The survey findings showed 
that horses in the area have severe health problems.  
Therefore, Lampang Pony Welfare Clinic was  
established under the supervision of the Lampang  

Clip clop, clip clop....that is the rhythmic sound of horse carriage. Lampang people familiar with this 
sound for long time. The horse carriage with passengers sit behind the driver is attractive and unity remaining in 
Lampang, only one province that still use horse carriage as transportation for tourists sightseeing of gorgeous ancient 
architecture in an old town. Especially, the sightseeing alongside the Wang River. According to the historical infor-
mation about the horse carriage at Lampang Horse Carriage Museum, the horse carriage was originated in Lampang 
since 2005 during the reign of King Rama V, when Major General Prince Bunyawat Wongmanit the last load mayor 
of Lampang  bought the first horse carriage from Bangkok. The horse carriages were later became the Lampang 
traditional for over the hundred year. Horse carriages are symbols of past prosperity, “horse” is also important and 
related Lampang people. Horses are not only used to pull carts, but they are still used for transport of agricultural 
supplies on high ground by people in some districts.  In this article, the Lampang horses, the editorial board of 
Nature and Environment journal has an opportunity to visit Lampang province and received information from Dr. 
Tiantada Potipongsatorn, veterinarian of Lampang Pony Welfare Foundation, about the native horse breed, which 
still exist in Lampang and it is related Mongolia wild horses, the last wild horses in the world. 

The Last Thai Native Horse

The Lampang 
Horse......

by Editorial Board
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ท�ำให้ค้นพบเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ของม้ำที่ไม่เคยมีใครรู้ 

มำก่อน ทัง้สมมตฐิำนด้ำนกำรเคลือ่นย้ำยถิน่ฐำน และควำมเช่ือมโยง

กับประเทศมองโกเลีย

สำเหตทุีท่�ำให้ม้ำสำยพนัธุไ์ทยพืน้เมอืงมคีวำมน่ำสนใจ 

มำจำกลักษณะเฉพำะตัวของม้ำทั้งในด้ำนควำมแข็งแรง อดทน

สำมำรถปรับตัวเข ้ำกับสภำพภูมิอำกำศในประเทศไทยได้ 

เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ลักษณะเด่นทำงโครงสร้ำง รูปร่ำง สี

และเอกลักษณ์บำงอย่ำงมีควำมคล้ำยม้ำโบรำณที่เคยสูญพันธุ์ 

ไปจำกโลกนีแ้ล้ว ได้แก่ ม้ำพนัธุม์องโกเลยีน พเวำสกี ้(Mongolian 

Przewalski) แม้ในปัจจุบันม้ำสำยพันธุ์มองโกเลียน พเวำสกี ้

ได้รับกำรผสมพันธุ ์จำกศูนย์วิจัย โดยน�ำม้ำที่ยังคงหลงเหลือ 

อยูต่ำมศนูย์อนุรกัษ์ต่ำงๆ มำเพำะเลีย้งเพือ่เพิม่จ�ำนวนเป็น 150 ตวั  

และปล่อยกลับเข้ำสู่ธรรมชำติในแหล่งที่พวกมันเคยอยู่อำศัย 

แต่ม้ำสำยพันธุ์ดังกล่ำวก็ยังคงมีควำมส�ำคัญในเรื่องของม้ำป่ำ 

ฝูงสุดท้ำยที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลก สมำคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 

และบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) 

จึงได้สนับสนุนโครงกำรวิจัยสืบค้นเพื่ออนุรักษ์สำยพันธุ ์ม้ำ 

พ้ืนเมืองไทย รวมทั้งควำมช่วยเหลือจำกสมำคมรถม้ำล�ำปำง  

ในกำรตำมล่ำหำม้ำทั่วอ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปำง เพื่อให้

สำมำรถตำมดูควำมเป็นไปของม้ำได้ตลอดเวลำ และสำมำรถ

สืบค้นต้นตอกำรมำ-กำรจำกไปของม้ำกลุ่มนี้ได้ โดยในครั้งแรก

ได้มีกำรฝังไมโครชิพม้ำทุกตัว เจำะเลือดเพื่อสกัด DNA ส�ำรวจ  

13 โรคส�ำคญัของม้ำ ท้ังทีเ่คยพบและไม่เคยพบมำก่อนในภมูภิำค  

รวมถึงมีบริกำรถ่ำยพยำธิและฉีดวัคซีนทุกตัว

มูลนิธิม้ำล�ำปำงได้เก็บตัวอย่ำง DNA จำกม้ำไทย

จ�ำนวนมำกกว่ำ 300 ตัว แต่กลับพบว่ำ มีม้ำจ�ำนวนเพียง 50 ตัว   

ที่เป็นม้ำสำยพันธุ ์ไทยพื้นเมือง ซึ่งสมมติฐำนกำรก�ำเนิดของ 

สำยพันธุ ์ม ้ำไทยคำดว่ำมำจำกทำงเหนือของประเทศไทย   

ในบริเวณรัฐยูนำน และอำจจะมำจำกม้ำที่จัดอยู ่ ในกลุ ่ม  

Asiatic Wild Horse  ม้ำป่ำแห่งเอเชีย และด้วยหลักฐำน 

ทำงประวัติศำสตร์ของม้ำล�ำปำงยังมีไม่เพียงพอ จึงได้มีกำรเก็บ

ตัวอย่ำง DNA เพิ่มเติมตำมแนวตะเข็บชำยแดนของภำคเหนือ  

เพื่อส�ำรวจหำม้ำพื้นเมืองสำยพันธุ ์จำกธรรมชำติจริงๆ นั้น  

ท�ำได้ยำกล�ำบำกมำก เพรำะคนส่วนใหญ่นิยมน�ำม้ำไทยไปผสม

ข้ำมสำยพันธุ์กับม้ำเทศ โดยเฉพำะม้ำแข่ง บำงทีก็ผสมเพื่อให้ได้

ควำมสูงท่ีเพิ่มมำกข้ึนให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดที่มองว่ำ 

ม้ำต้องตัวสูงถึงจะดูสง่ำงำม นี่แหละคือ กำรท�ำลำยหลักฐำน 

ทำงประวัติศำสตร์ท่ีส�ำคัญ เป็นกำรท�ำลำยมรดกไทย ที่อำจจะ

เป็นมรดกโลกด้วย

ม้าพื้นเมืองไทยสืบต�านานมาจากไหน
ธรรมชำติไม่ได้สร้ำงม้ำให้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ไม่ม ี

หลักฐำนโครงกระดูกหรือโบรำณวัตถุในยุคก่อนประวัติศำสตร์ 

ว่ำเคยมีม้ำอยู่ในโซนเอเชียอำคเนย์นี้มำก่อนเลย แล้วม้ำไทย 

มำจำกไหน ท�ำไมมีลักษณะภำยนอกเหมือนม้ำโบรำณ อะไร

ท�ำให้ทนทำนโรคและอยูร่อดมำจนถึงทกุวนันี ้ถ้ำหำกพจิำรณำถงึ 

แหล่งก�ำเนิดของม้ำตำมธรรมชำติที่ใหญ่มำก และอยู่ทำงเหนือ

ของประเทศไทย ประเทศที่มีอำรยธรรมที่สร้ำงขึ้นบนหลังม้ำ 

มำยำวนำน สถำนที่แห่งนั้น คือ ประเทศมองโกเลีย

ลักษณะม้าในประเทศมองโกเลีย : สูงไม่เกิน 140 

เซนตเิมตร หวัโต คอหนำ อกกว้ำง หลงัสัน้ หลำยตวัมลีำยโบรำณ เช่น 

แถบกลำงหลงั แถบแนวตัง้ทีต่ะโหนก ลำยเสอืทีข่ำ นวลรอบปำก  

ตำและใต้ท้อง เป็นต้น และอดทน อึด ไม่ตื่นตกใจง่ำย

เป็นที่แปลกใจว่ำ ลักษณะทั้งหมดที่กล่ำวถึงข้ำงต้นนี้ 

ตรงกับลักษณะม้ำพื้นเมืองไทย นั่นเอง

ผลกำรพสิจูน์ DNA จำกห้องปฏบัิตกิำรพนัธศุำสตร์สตัว์ 

ทีต่รวจ DNA และเป็นศนูย์รวบรวมสำยพนัธุแ์ละเกบ็ฐำนข้อมลูม้ำ

ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (Veterinary 

Genetics Laboratory, Univercity of California, Davis)  

จำกกำรพิสูจน์ DNA ของม้ำพื้นเมืองไทย เปรียบเทียบกับม้ำ 

พื้นบ้ำนของมองโกเลีย มีผลดังนี้
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Pony Welfare Foundation by three veterinarians and this 
later turned into the Lampang Pony Welfare Foundation 
today. The results from horse survey in Lampang, revealed 
the historical information of the horses such as their 
migration hypothesis and the linkage with the Mongolia.

The specific characteristics of Thai horses such 
as strength, enduring and good adaptation to the climate 
conditions in Thailand are the reasons that make Thai 
horses are interesting.  In addition, distinctive structure, 
such as morphology, color and certain characteristics 
show similarities with ancient horses that are now 
extinct from the world such as the Mongolian Przewalski 
horse. Presently Mongolian Przewalski horses are 
cultivated in research centre to increase their number 
by using Mongolian strain from various conservation 
centres. So far, 150 horses are alive and released back 
to the native habitats. The aforementioned horse breed  
remains important as it is the last herd of wild horses 
in the world. The World Society for the Protection 
of Animals and PTT Exploration and Production  
Public Company Limited funded a Research Project on  
Investigation for Preserve Native Thai Horses with  
assistance from the Lampang Carriage Association.  
The project examines horses in every district of  
Lampang in order to monitor the horse status regularly and  
investigate source of entry-exit for this group. The research 
activities were microchips implanted in horses, DNA 
extracted from blood sampling, investigated 13 main 
diseases of horses that have been reported in this region 
and never been reported in this region before, including 
de-worming and vaccinations for every horse.

The Lampang Pony Welfare Foundation  
collected DNA samples from over 300 Thai horses, only 
50 horses were native. The hypothesis about the origin 
of Thai horse breeds is they originated from the north 
of Thailand near the state of Yunnan and possibly from 
Asiatic wild horses. However, the historical evidence for 
Lampang horses was insufficient, additional DNA sample 
collections were then carried out along the northern border 
in order to search for native horses. Due to the popularity 
of crossbreeding Thai horses with foreign breeds,  

especially racehorses made this task difficult. Sometimes 
the horses are bred in order to increased its height to meet 
the market demands with the view that horses need to 
be tall to look elegant. This crossbreeding has not only 
eliminate important historical evidence about native horse 
but also Thai heritage, which possibly a world heritage.
Where do the Thai native horses come from? 

Inhabitat’s horses are not near the equator. 
There is no skeletal remains or archaeological finds from 
prehistory show the existence of horses in Southeast Asia 
before.  Then, where did Thai horses come from? Why 
they have characteristics of ancient horses? What made 
them so resistant to disease and survive until today? When 
consider the broad origins of wild horses in the upper north 
of Thailand, there is one country whose culture was based 
on the back of the horse, and that country is Mongolia.

Characteristics of Mongolian Horses: The height 
is not exceed than 140 centimeters, large head, thick neck, 
broad chest, short back and many horses display ancient 
patterns, such as stripes down their backs, vertical stripes 
at their shoulders, striped legs, light-colored around lips, 
eyes and belly. It is endure and not easily to be frightened.

Surprisingly, all of the above-mentioned 
characteristics match the characteristic of Thai horses. 

The result of DNA test from the Veterinary 
Genetics Laboratory, University of California, Davis, 
which is the largest collection centre and database of 
horses in the world, shows the DNA of Thai native horses 
and compared with Mongolian horses. The results are 
as follow:

1.Thai and Mongolian horses are closely  
related. Therefore, they can be grouped together as native 
Mongolian horses.
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1. ม้ำไทย และม้ำมองโกเลีย ใกล้ชิดกัน จนถือได้ว่ำ 

เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ม้ำบ้ำนของมองโกล

2. ม ้ำไทย และม้ำมองโกเลีย เป ็นม้ำที่ เกิดเอง 

ตำมธรรมชำต ิ ไม่ใช่พนัธุท์ีม่นษุย์สร้ำง เป็นลกัษณะ DNA โบรำณ

3. ด้วยลักษณะพิเศษทำงพันธุกรรมของม้ำไทย   

และม้ำมองโกเลีย ที่ไม่ได้ถูกจ�ำกัดโดยมนุษย์ ท�ำให้เป็นสำเหต ุ

ที่ม้ำเหล่ำนี้ ทนต่อโรคร้ำยต่ำงๆ ปรับตัวอยู่รอดในควำมท้ำทำย

ของภูมิอำกำศและภูมิประเทศได้ และขยำยพันธุ์ง่ำย

แนวโน้มม้าสายพันธุ์พื้นเมืองใกล้สูญพันธุ์
จำกควำมเข้ำใจผดิของคนในจงัหวดัล�ำปำงและจงัหวดั

ใกล้เคียงว่ำ ม้ำสำยพันธุ์ด้ังเดิมที่ลักษณะตัวเล็กน้ัน ไม่เหมำะ 

น�ำมำใช้ส�ำหรับรถลำกท่องเที่ยว คนเลี้ยงม้ำส่วนใหญ่จึงนิยม

เอำม้ำไทยไปผสมพันธุ ์กับม้ำสำยพันธุ ์ต่ำงประเทศ ซึ่งเป็น 

กำรกระท�ำที่ท�ำลำยสำยพันธุ์โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ด้วยลักษณะ

พเิศษของม้ำพ้ืนเมอืงไทย คอื โครงสร้ำงทีตั่วเลก็ แต่อกหนำ และ

แข็งแรง มีควำมอดทนสูง สำมำรถขี่ขึ้น-ลงเขำชันๆ เดินไปตำม 

ขอบตลิ่ง ตะลุยลงน�้ำ และเดินตำมทำงแคบอย่ำงคล่องแคล่ว 

นอกจำกควำมแข็งแกร่งด้ำนร่ำงกำยแล้ว ยังทนทำนต่อโรคได้ดี  

ผลจำกกำรส�ำรวจโรคม้ำทีส่�ำคญั 13 ชนดิ ปรำกฏว่ำห้องปฏบิตักิำร  

Maxwell Gluck Center, University of Kentucky ยืนยัน

ผลว่ำ ม้ำพ้ืนเมืองไทยบำงตัวที่เก็บตัวอย่ำงเลือดส่งตรวจพบ

ว่ำเคยได้รับเชื้อบำงตัวที่มีควำมรุนแรงจนท�ำให้ม้ำที่ได้รับเชื้อ 

ต้องเสียชีวิตอย่ำงแน่นอน แต่ม้ำไทยพื้นเมืองกลับสำมำรถ 

สร ้ำงภูมิคุ ้มกันจนรอดชีวิตและไม ่แสดงอำกำรของโรค  

เป็นควำมน่ำทึง่ของม้ำกลุม่น้ี  ถงึขนำดห้องปฏบิติักำรขอให้มลูนธิิ

ม้ำล�ำปำงท�ำวิจัยพันธุกรรมต่อไป เพรำะมีบำงอย่ำงใน DNA  

ที่ท�ำให้ม้ำพื้นเมืองไทย สำมำรถทนโรคได้ดีกว่ำทุกสำยพันธุ ์ 

ในโลก อย่ำงไรกต็ำม กำรน�ำมำผสมข้ำมสำยพนัธุ ์เป็นกำรท�ำลำย 

สำยพันธุ์ธรรมชำติที่เหลืออยู่เพียง 2 แห่งในโลก นอกจำกนี้ 

ลักษณะด้อยต่ำงๆ ของม้ำเทศ จะถ่ำยทอดสู่ลูกม้ำที่เกิดขึ้น

ม้าเทศที่มนุษย์สร้างขึ้น

• ไม่ทนต่อสภำพอำกำศร้อนชื้น หอบเหนื่อยง่ำย

• พ้ืนกีบแบนบำง ผนงักบีบำง ท�ำให้กบีแตกฉกีขำดง่ำย  

พื้นกีบเป็นฝีและช�้ำบ่อย

• ต้องกำรแร่ธำตุในปริมำณมำก มีปัญหำโรคกระดูก 

และเอ็นจำกกำรขำดแคลเซียมและแร่ธำตุอื่นๆ ได้ง่ำย  

• ผสมติดยำก ต้องมีกำรก�ำหนดผสม

• ลูกคลอดใหม่ติดเชื้อง่ำย

• รับเชื้อโรค จะเกิดอำกำรป่วยและถ่ำยทอดเช้ือง่ำย

กว่ำม้ำไทย

“ม้าในโลกท้ังหมดท่ีเรารู ้ จัก เป ็นพันธุ ์ที่มนุษย ์ 

ผสมพันธุ์เอง สร้างเอง ไม่มีพันธุ์ไหนที่เกิดตามธรรมชาติเลย  

การค้นพบครั้งนี้  ถือว่าเป็นการค้นพบท่ีส�าคัญท่ียังไม่เคย 

มีมาก ่อน ถือ เป ็นมรดกทางธรรมชาติของมนุษย ์ที่ อยู  ่

ในประเทศไทยและมองโกเลีย”

การจัดท�าทะเบียน “สมุหสายพันธุ์”
กำรคุ้มครองสำยพันธุ์ม้ำไทย จ�ำเป็นต้องให้ม้ำไทย

ได้ขึ้นทะเบียนก่อน ขั้นตอนแรก คือ กำรตรวจพันธุกรรม DNA 

จำกกำรกระตุกขนม้ำ ท�ำให้ได้รำกขน บริเวณรำกขนจะมีเซลล ์

ท่ีสำมำรถน�ำไปเทียบเคยีง DNA ได้ “เทคนคิกำรตรวจยงัไม่ส�ำคญั

เท่ำฐำนข้อมูล” สิ่งท่ีได้ในกำรเทียบเคียงจะคล้ำยกับกำรตรวจ

ลำยนิว้มอื ทีเ่รยีกว่ำ DNA fingerprint  และจดัท�ำเป็นตวัแม่แบบ  

(Barcode) ข้ันตอนท่ีสอง เป็นกำรหำตัวแม่แบบ เพื่อหำกลุ่ม 

ตัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์โดยออกส�ำรวจ และรับตรวจม้ำพื้นเมืองไทย

เป็นวงกว้ำง “ถ้ำกำรตรวจแล้วพบว่ำ มีควำมเหมือนมำกกว่ำ

ร้อยละ 86 จัดเป็นกลุ่ม A ให้อยู่เป็นกลุ่มพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์  

ถ้ำควำมเหมือน ร้อยละ 76-86 จัดเป็นกลุ ่ม B ให้อยู ่ใน 

สำยพันธุ์ไทย แต่ไม่เหมำะเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์”  

ปัจจุบัน สำมำรถเก็บตัวอย่ำงม้ำที่สงสัยว่ำเป็นม้ำไทย

ได้ 50 ตัว สำมำรถเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แท้ได้ 34 ตัว ซึ่งมี

จ�ำนวนน้อย “ ม้ำท้ัง 34 ตวัเป็นม้ำไทยแน่นอน เพยีงแต่ว่ำ เจ้ำของ

ม้ำยังอยำกให้ได้ลูกม้ำไทยหรือไม่ ควำมนิยมที่อยำกได้ม้ำเทศ 

ซึ่งเป็นม้ำโครงสร้ำงตัวใหญ่ ประกอบกับรำคำของม้ำไทยนั้น  

สำมำรถขำยได้ต�่ำกว่ำม้ำเทศ คือ ประมำณสองหมื่นบำท  

ถ้ำม้ำไทยลำกรถได้ รำคำจะอยู่ประมำณ สำมหมื่นกว่ำบำท  

แต่ถ้ำเทยีบรำคำของลกูม้ำผสม จะอยูท่ีป่ระมำณ หกหมืน่บำท ” 

ขั้นตอนต่อไป คือ กำรเพำะขยำยพันธุ ์และเพิ่มจ�ำนวนม้ำ 

พื้นเมืองไทย ซ่ึงได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ ่มคนเลี้ยงม้ำ 

เห็นควำมส�ำคัญของม้ำไทย
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2. Thai and Mongolian horses are originated 
in the wild, and were not cultivated by humans. Their 
DNA is ancient. 

3. The unique genetic characteristics of Thai and 
Mongolian horses, which have faced no limitations by 
humans, made them durability and resistance to disease 
that allows them survive in climatic and geographic 
challenges. They are easy to breed. 
Trends of the Endangered Native Horses

Many people in Lampang province and nearby 
might understand that native horse is small and not suitable 
for carriage usage. Therefore the horse owner pleased to 
take the native horse breed with foreign breeds, which 
might benighted native genetic. The unique characteristics 
of Thai native horses are small morphology, broad chest, 
strong and endure, which allowed them walk agility  
up-down steep hills, along the edges of river banks, in 
the water and along narrow paths. Moreover, apart from 
physical strength, they are very resistant to disease. 
Studies of 13 main horse diseases at the laboratory in 
Maxwell Gluck Center, University of Kentucky, showed 
that some Thai native horse that was received severe 
disease still alive and not show the clue of disease. This 
extraordinary characteristic made the laboratory requested 
the Lampang Pony Welfare Foundation continue conduct 
genetics research to investigate what made Thai horses 
better disease resistant than other horse breeds. By the 
way, crossbreeding is eliminated native genetic breed, 
which remains only in certain locations in the world.
Furthermore, recessive characteristic from foreign horses 
are passed on to crossbred foals.
 Characteristic of Manmade Foreign Horse Breeds 

• Not tolerance to Tropical climates and easily 
fatigued. 

• Flat and thin hooves, which make them easily 
torn and prone to frequent abscesses and bruises. 

• Require large quantities of minerals. They 
faced with skeletal and tendon problems due to calcium 
deficiency and other mineral deficiencies. 

• Difficult to breed; require regulation. 
• Foals susceptible to infection. 
• Infect to disease easy than Thai horse. 

“All the horses in the world that we known 
are horses bred and cultivated by humans. No breeds  
originated in the wild. This discovery is considered a great 
and previously unknown find. It is considered a natural 
heritage for the people living in Thailand and Mongolia.”
Registration of “Breed Groups”

To protect Thai horses requires, it require them 
to be registered. The first step of protection is to analyze 
DNA samples, which are collected from hair follicle. 
Cell from hair follicles are used for DNA comparing.  
However, DNA samples analysis or techniques analysis 
are not as important as the database. The results from DNA  
comparison is similar to the fingerprinting, which is called 
DNA fingerprints. The DNA fingerprints is categorized 
as barcodes. The second step is to find parent breeding 
barcode by surveys and checks of Thai horse through wide 
area. If the horses have 86% of DNA similar with parent 
breeding barcode, they are in group A, which suitable to 
be breeder. However, if the horses have 76-86% similar 
with parent breeding code, they are in group B, they are 
still Thai breed though not suitable to be breeder.

At present, 50 horses suspected to be Thai horses 
have been sampled. Among this number, 34 are Thai breed. 
“All 34 horses are undoubtedly Thai horses, but whether or 
not the owners want Thai foals. The foreign horse is more 
popular than Thai horse because they are large structure. 
The price of Thai horse is lower than foreign horse for 
instance; Thai horse is around twenty thousand baht but 
the price will be increase up to thirty thousand baht if 
it can pull carriage. By the way, the crossbreed horse is 
about sixty thousand baht. The next step is to breed and 
increase the number of Thai native horses, which public 
relation has been made for the horse owner about the 
important of Thai horse. 
Moving ahead for Thai Native Horses Breeding 

Dr.Tiantada remarked that the successful of  
parent breeding investigation project occurred because 
the participation of horse owners. The project activities 
are registered the native horses and implanted them with 
microchips. The Owners received breed pedigrees for 
their horses.
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

การเดินหน้าเพาะขยายพันธุ์ม้าพื้นเมืองของไทย
น.สพ. เทียนธำดำ ได ้

กล่ำวว่ำ กำรหำตัวแม่แบบเพื่อเป็น

พ่อพันธุ ์ แม่พันธุ ์นั้นประสบควำม

ส�ำเร็จได้เพรำะเจ้ำของผู้เลี้ยงม้ำได้

เข้ำมำร่วมโครงกำร และขึน้ทะเบยีน

ม้ำพื้นเมือง พร้อมกับฝังไมโครชิพ  

และได้รับหนังสือรับรองสำยพันธุ์

• ตัวผู้ จะได้รับกำรรีดน�้ำเชื้อ เพื่อแช่แข็ง เก็บเข้ำ

ธนำคำรม้ำพื้นเมืองไทย

• ตัวเมีย จะได้รับกำรตรวจรังไข่ เพื่อก�ำหนดกำรผสม

กับพ่อพันธุ์พื้นเมืองท่ีจดทะเบียนแล้ว โดยจะดูแลกำรตั้งท้อง 

จนถึงกำรคลอดในที่สุด  

“การเก็บธนาคารน�้าเชื้อ พร้อมทั้งการเก็บไข่ม้าไว้  

เพื่อใช ้ในการผสมพันธุ ์  หากในอนาคตไม่มีพันธุ ์ดังกล ่าว 

หลงเหลืออยู ่ แต่ในทางปฏิบัติ ยังต้องการให้มีการขยายพันธุ์ 

แบบธรรมชาตต่ิอไป”

อย่ำงไรก็ตำม น.สพ. เทียนธำดำ เผยว ่ำ ในปี  

พ.ศ. 2556 ได้มีกำรทดลองผสมเทียมด้วยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์

ม้ำไทย โดยกำรตรวจวันตกไข่ที่แน่นอนด้วยกำรท�ำอัลตรำซำวด์  

และผสมเทียมโดยใช้น�้ำเชื้อสดเป็นครั้งแรก พบว่ำ ประสบ

ควำมส�ำ เร็จเ น่ืองจำกม ้ำแม ่พันธุ ์ทั้ งสองตัวได ้ตั้ งครรภ ์  

โดยมีอำยุครรภ์ประมำณ 72 วัน นับตั้งแต่กำรเริ่มผสมเทียมด้วย 

น�้ำเชื้อสด ระหว่ำงตั้งท้อง ได้มีกำรตรวจท้องอัลตรำซำวด์  

ด้วยกำรใช้หวัตรวจผ่ำนเข้ำไปยงัทำงล�ำไส้ตรง ทัง้นี ้แม่ม้ำตวัแรก

ที่ก�ำหนดคลอดลูกในเดือนกุมภำพันธ์ 2557 ได้เกิดเหตุกำรณ์

แท้งโดยไม่คำดฝัน ซึ่งเกิดจำกกำรที่เจ้ำของไม่ได้ดูแลแม่ม้ำ 

ให้ดีในขณะที่ตั้งท้อง เพรำะมองว่ำม้ำตัวดังกล่ำวเป็นแค่ม้ำไทย

ธรรมดำๆ ตัวหน่ึง แต่ปัจจุบันจังหวัดล�ำปำงก็ได้ลูกม้ำที่คลอด

และมสีขุภำพทีแ่ขง็แรงได้เป็นตัวแรกด้วยวธิกีำรเดียวกนัมพ่ีอและ

แม่พันธุ์เป็นม้ำไทยพื้นเมือง โดย แม่ม้า ชื่อ น�้าฝน พ่อม้าชื่อ ด�า  

ได้คลอดลูกม้ำ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2557 

การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของม้าในประเทศ
จำกกำรปฏิบัติงำนสืบค้น และส�ำรวจสำยพันธุ ์ม้ำ 

ท�ำให้พบว่ำ ม้ำพื้นเมืองที่เลี้ยงอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่มีปัญหำสุขภำพ  

โรคที่พบ คือ โรคขำดแคลเซียม โรคลมแดด โรคขำดอำหำร  

ซูบผอม เจบ็ขำ ฟันไม่ดี และโรคไข้หวดั เป็นต้น น.สพ. เทยีนธำดำ  

ได้กล่ำวว่ำ สำเหตุส�ำคัญเกิดจำกกำรขำดควำมรู้ในกำรเลี้ยงด ู

ทีถ่กูต้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรให้อำหำร อำหำรหลกัของม้ำ คอื 

หญ้ำ ซึง่ม้ำจ�ำเป็นจะต้องกนิเกอืบตลอดเวลำ เพรำะตำมธรรมชำติ 

ม้ำเป็นสตัว์ทีถ่กูล่ำต้องคอยหลบหนีอยูต่ลอดเวลำ กระเพำะจงึต้อง 

มีขนำดเล็กแต่ล�ำไส้มีควำมยำวมำกเพื่อใช้ในกำรหมักย่อยหญ้ำ 

แต่เนื่องจำกคุณภำพหญ้ำในบ้ำนเรำมีปริมำณแร่ธำตุน้อยและ 

มีสำรจ�ำพวกออกซำเลตสูง จึงท�ำให้ม้ำขำดแคลเซียมและ 

แร่ธำตุอื่นๆ โดยเฉพำะในกรณีท่ีเจ้ำของม้ำมักจะให้อำหำร

เป็นร�ำข้ำว ถึงแม้ร�ำข้ำวจะเป็นแหล่งพลังงำนท่ีส�ำคัญส�ำหรับ

ม้ำเพรำะมีปริมำณของน�้ำมันจ�ำนวนมำกและโปรตีนบำงส่วน 

แต่ในระยะยำวจะท�ำให ้เกิดปัญหำเนื่องจำกร�ำมีปริมำณ

ฟอสฟอรัสสูง มีผลท�ำให้ขบวนกำรขำดแคลเซียมมำกขึ้นไปอีก 

จึงเกิดปัญหำโรคกระดูกที่เกิดจำกกำรขำดแคลเซียม ร่ำงกำย

จะพยำยำมทดแทนโดยดูดซึมแคลเซียมออกจำกกระดูกเข้ำสู่

กระแสเลอืด ท�ำให้ม้ำมอีำกำรกระดกูบำง เปรำะ แตกง่ำย ฟันโยก  

บำงตัวแค่ลงนอนกระดูกซี่โครงก็หัก และกระดูกโปหน้ำบวม

แบบทีเ่รยีกว่ำ “ม้ำหน้ำโป” เพรำะเมือ่กระดกูถกูดดูแคลเซยีมไป  

เข้ำสูก่ระแสเลอืด ร่ำงกำยจะพยำยำมสร้ำงเนือ้เยือ่อืน่มำทดแทน 

กลำยเป็นเนื้อเยื่อพังผืดที่ไม่หนำแน่นเท่ำกระดูก จึงมีควำมบวม

โปกว่ำโครงสร้ำงปกติ กำรแก้ไขปัญหำโรคดังกล่ำว ผู้เลี้ยงควรให้

แคลเซียมม้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอ 

ขณะท่ีพบปัญหำ กลับพบสิ่งท่ีน่ำประทับใจอย่ำงมำก 

คือ กำรนัดรวมกลุ่มของคนเลี้ยงม้ำเพื่อประชุมปัญหำที่เกิดขึ้น   

ทุกคนมำฟัง และยินดีเริ่มต้นแก้ปัญหำโดยกำรซ้ือแคลเซียม 

ให้ม้ำกิน จำกปี พ.ศ. 2547 กองทุนม้ำล�ำปำงในขณะนั้น  

ได้มีกำรส�ำรวจ และพบว่ำ มีม้ำเกินร้อยละ 85 ที่เป็นโรคกระดูก  

จนกระทั่งป ี พ.ศ. 2550 อำกำรที่ เป ็นโรคดังกล่ำวลดลง 

เหลือน้อยกว่ำ ร้อยละ 20 และในปี พ.ศ. 2554 ไม่ปรำกฏม้ำ 

ท่ีมีอำกำรเจ็บป่วย ซ่ึงถือว่ำม้ำในจังหวัดล�ำปำงและจังหวัดอื่นๆ 

มีสุขภำพที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของคนเลี้ยงม้ำในกำร 

แก้ปัญหำม้ำของตนเอง เพรำะสิ่งนี้ไม่ใช่ของแจกฟรี กำรกระท�ำ

ที่เกิดขึ้นนี้ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบอย่ำงแท้จริงของคนเลี้ยงม้ำ

จำกกำรส่งเสริมสุขภำพม้ำด้วยกำรป้องกันและตรวจ

สุขภำพประจ�ำปีอย่ำงต่อเนื่อง น.สพ. เทียนธำดำ ได้อธิบำย 

เพิ่มเติมว่ำ มูลนิธิม้ำล�ำปำง ยังได้จัดให้มีคลินิกและหน่วย

สัตวแพทย์เคลื่อนท่ีเมื่อมีม้ำเกิดกำรเจ็บป่วยหรือโรคระบำด 
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• Stallion. It will be semen sampled for frozen 
and stored at the Native Thai Horse Bank. 

• Mare. It will be ovary tested. Mares will be 
bred with registered stallions and looked after from 
pregnancy to delivery. 

 “The storage of semen at semen banks, 
including the storage of horse eggs, is for breeding  
purpose, in case that there is no parents breeding remain. 
However, natural breeding is still preferred.” 

By the way, Dr.Tiantada revealed that the artificial 
insemination experiments among Thai horse parents was 
conducted in 2013. Artificial insemination was carried out 
through clear determination of ovulations by ultrasound, 
and artificial insemination was carried out with fresh  
semen. The results were successful because two mares 
were pregnant. They were found to be pregnant at about 
72 days since the date of insemination by fresh semen. 
During the pregnancy stage, ultrasound was used for  
examination with direct access through the gastrointestinal 
tract. The first mare was scheduled to give birth in 
February 2014, however unexpectedly miscarried due 
to poor care by the owner during pregnancy stage.  
The reason for this poor care was due to the fact that 
the owners viewed the aforementioned mare as an  
ordinary Thai horse. Nevertheless, Lampang has obtained 
a healthy foal bred by the same method with native Thai 
parents. In this case, the mare’s name was Namfon and 
the stallion’s name was Dam. The foal was born on  
6th May 2014,  
Promotion of Health and Welfare for Horses in 
Thailand

According to research and surveys of horse breeds, 
most native horses have health problems. These problems 
are calcium deficiency, sunstroke, malnutrition, emaciation, 
leg injuries, decayed teeth and flu, etc. Dr.Tiantada 
stated that the primary reason for the above mentioned 
is deficient knowledge about proper care, especially in 
terms of feeding. The primary food of horses is grass that 
horses need to eat all day for energy requires. Therefore, 
it has small stomachs and long intestines for digesting 
grass. However, the quality of grass in Thailand contains 
low quantities of minerals and high levels of oxalates. 

This causes calcium deficiency and other deficiencies, 
especially for cases where owners feed their horses with 
rice bran. Although rice bran is an important source of 
energy for horses due to the high amount of oil and some 
proteins contained, long-term problems are occured due 
to the high levels of phosphorus in the rice bran, which 
will further exacerbate calcium deficiency. The horse 
faced with skeletal problems due to inadequate calcium, 
the horse body tries to compensate by absorbing calcium 
from the bones into the blood. Consequently, the horses 
are thin, bone is fragile and easily to broke and loose 
teeth. Some horses break their bones only when lying 
down, and contract swollen facial bones called “swollen 
horse face” because tissues are created to replenish the 
loss when calcium is absorbed from the bones. This  
tissue becomes connective tissues lacking the density of 
bones resulting in excessive swelling rather than normal 
structure. To resolve the aforementioned problem, owners 
should provide enough supplementary calcium for horses. 

While facing this problem, something  
impressive was observed, namely, the meetings of horse 
breeders about the problems that have been happened. 
Everyone listened and eager to solved the problems by 
buying supplementary calcium for horses. From 2004, 
the Lampang Horse Foundation, at the time, surveyed and 
found that more 85% of Thai horses had bone disease. 
However, the aforementioned disease reduced to below 
20% in 2007, and in 2011, no horses were found to be 
sick, which means that horses health in Lampang and other 
provinces have been improved. This shows the power of 
owners in stepping up to solve problems which is truly 
responsible of the groom. 

Dr.Tiantada additionally explained the  
improvement of horses’s health by Lampang Pony Welfare  
Foundation, which created clinics and mobile veterinarian 
units to look after when horses are sick or during outbreaks 
both in Lampang and nearby provinces. Moreover,  
capacity building for owners or horse breeders about 
horse proper diet, care methods and horse brushing. 
The seminar how to prevent horse disease is better than 
treatment, also conducted.
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ทั้งในจังหวัดล�ำปำงและจังหวัดใกล้เคียง และเร่งมุ่งเน้นกำรฝึก

อบรมให้ควำมรู้ที่ถูกต้องแก่เจ้ำของ หรือคนเลี้ยงม้ำ เกี่ยวกับ 

กำรให้อำหำร วิธีกำรเลี้ยงดูแล และแปรงขนม้ำ รวมถึงจัดอบรม

สัมมนำกลุ่มชุมชน เพื่อเป็นแนวทำงป้องกันโรคซึ่งมีควำมส�ำคัญ

มำกกว่ำกำรรักษำ 

นอกจำกนี ้ม้ำล�ำปำงเป็นม้ำทีเ่จ้ำของเลีย้งไว้ใช้งำนลำก

รถ จึงท�ำให้มีปัญหำที่เกิดจำกอำกำรบำดเจ็บของขำและกีบมำก  

เนื่องจำกกีบของม้ำก็เหมือนเล็บของมนุษย์ เมื่อม้ำว่ิงอยู่บน 

พื้นถนนที่ เป ็นคอนกรีตจะท�ำให้กีบสึกและเกิดอำกำรเจ็บ 

ไม่เหมือนกับม้ำตำมธรรมชำติที่วิ่งตำมพื้นดินและไม่ต้องใช้ก�ำลัง

ลำกสิง่ของ กำรตกแต่งกบีและใส่เกอืกจงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงมำก 

ส�ำหรับม้ำใช้งำน ถ้ำม้ำมีปัญหำเรื่องกีบ จะส่งผลต่อม้ำใน

เรื่องข้อ และเอ็น เป็นต้น ดังน้ัน หำกขำดกำรตัดแต่งกีบและ 

ใส่เกือกเป็นประจ�ำจะท�ำให้ม้ำขำเจ็บได้เช่นกัน เนื่องจำกสันกีบ 

ต้ังผิดธรรมชำติ หรือกีบหน้ำยำวมำกจนท�ำให้มุมกีบผิดปกติ 

เส้นเอ็นที่รั้งข้อไว้จึงเกิดกำรอักเสบได้ ปัญหำกำรตัดแต่งกีบและ

ใส่เกือกที่ไม่เหมำะสมก็เป็นอีกหนึ่งปัญหำที่พบมำอย่ำงนำน  

ซึ่งเป็นสำเหตุให้ม้ำวิ่งขำกระเผลก จนนักท่องเที่ยวที่มำเห็น 

ร้องเรียนว่ำ เป็นกำรทำรุณสัตว์ ดังน้ันกลุ่มผู้เลี้ยงม้ำบำงส่วน

จึงได้เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรที่มุ่งไปที่กำรตัดแต่งกีบและ

ใส่เกือกอย่ำงถูกวิธี เพรำะเกือกจะท�ำหน้ำที่กระจำยน�้ำหนัก  

กำรส่งตวั กำรยดึเกำะพืน้ถนน ท�ำให้ม้ำไม่เกดิปัญหำกำรบำดเจบ็ 

บริเวณพื้นกีบ ทั้งน้ีกำรฝึกอบรมช่ำงท�ำเล็บ ได้เชิญวิทยำกรมำ

จำกประเทศเดนมำร์ก โดยมีคนเลี้ยงม้ำ และผู้ประกอบกำร 

เข้ำมำร่วมอบรมและให้ควำมสนใจอย่ำงมำก กำรฝึกอบรมนี ้

ได้จัดขึ้นมำอย่ำงต่อเน่ืองหลำยปี ท�ำให้ขณะน้ีมีช่ำงเกือกเป็น

ตัวแทนของแต่ละชุมชนทั้งหมด 9 คน ทุกคนสำมำรถท�ำเล็บ 

ใส่เกือกให้ม้ำได้ รวมถึง ช่วยฝึกอบรมคนรุ ่นใหม่ๆ อีกด้วย  

ซึ่งเรำเรียกช่ำงชุดแรกนี้ว่ำ “ช่ำงเกือกแห่งกองทุนม้ำล�ำปำง”

น.สพ. เทียนธำดำ ได้เน้นย�้ำว่ำ “ผู ้เลี้ยงม้ำไทย  

ควรใส่ใจ เข้ำใจถึงธรรมชำติของม้ำก่อนเป็นอันดับแรก เพรำะ

ปัญหำส่วนใหญ่ของม้ำเกิดกำรเลี้ยงดูของเจ้ำของ หำกม้ำได้รับ

กำรดูแลอย่ำงดี ม้ำจะมีอำยุได้มำกกว่ำ 25 ปี”

ในช่วงกำรด�ำเนินงำนวิจัยและเก็บตัวอย่ำง DNA  

ในจงัหวดัล�ำปำงน้ัน ได้มกีำรถ่ำยท�ำและจดัท�ำเป็นสำรคดสีำมมติิ 

เป็นเรื่องแรกของโลก ทั้งภำคภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ชื่อว่ำ 

“Trails of a Legend – the Ponies of Lampang” เพื่อเผย

แพร่ไปทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2556 มูลนิธิม้ำล�ำปำง 

ได้ร่วมกับจังหวัดล�ำปำง จัดให้มีกิจกรรมฉำยภำพยนตร์สำรคดี

สำมมิติดังกล่ำวเป็นรอบปฐมทัศน์ของโลก โดยมีผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดล�ำปำง ส�ำนักงำนกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

ส�ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท กำรบินกรุงเทพ จ�ำกัด 

(มหำชน) (บำงกอกแอร์เวย์) ให้ควำมสนับสนุนกิจกรรม

การอนุรักษ์ม้าพื้นเมืองของไทย ให้เป็น “มรดกของโลก”
กำรอนุรักษ์และรักษำม้ำพันธุ์พื้นเมืองของไทยที่ใกล้

สูญพันธุ์นั้น ในปัจจุบันยังไม่มีงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐ 

และอยำกเสนอแนะให้ภำครัฐได้เข้ำมำดูแลในเรื่องสถำนีรถม้ำ 

ในจังหวัดล�ำปำงให้มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกสถำนีรถม้ำ

ล�ำปำงเป็นเพียงจุดพักม้ำข้ำงทำงเดินเท้ำ ควรสร้ำงที่หลบแดด

ให้ม้ำ และสิ่งส�ำคัญท่ีสุดส�ำหรับกำรอนุรักษ์ม้ำพันธุ์ไทยซึ่งเป็น

พันธุ ์โบรำณแหล่งสุดท้ำยไม่ให้สูญพันธุ ์ไปจำกประเทศไทย 

และในโลก นั่นคือ กำรคุ้มครองสำยพันธุ ์ไม่ให้น�ำม้ำไทยแท้ 

ไปผสมพันธุ์กับม้ำสำยพันธุ์อื่น ซ่ึงเป็นสำยพันธุ์ท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น  

ส่วนกำรด�ำเนินงำนท่ีจะได้ผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไป คือ  

กำรจดทะเบียนม้ำไทย ให้อยู่ในระดับสำกล ม้ำพื้นเมืองของไทย  

เป็นม้ำที่มีกลุ่มชัดเจน ไม่ได้มีเฉพำะในจังหวัดล�ำปำงเท่ำนั้น  

ยังพบได้ในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย รวมทั้ง จะได้เพิ่มจ�ำนวน 

ม้ำไทยให้มีมำกขึ้นด้วย

น.สพ. เทียนธำดำ ได้กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ม้ำพื้นเมืองไทย  

เป็นมรดกของคนไทย และเป็นมรดกของโลกด้วย ม้ำเหล่ำนี้

ไม่ใช่ของมูลนิธิม้ำล�ำปำง และมูลนิธิฯ ก็ไม่มีแนวคิดกำรจัดตั้ง  

ศูนย์อนุรักษ์ เพรำะเช่ือว่ำ ศูนย์กลำงกำรอนุรักษ์ต้องอยู ่ 

ในใจของคนไทยทุกคน โดยที่คนเลี้ยงม้ำจะเป็นตัวจักรส�ำคัญ 

ท่ีจะช่วยกันรักษำมรดกนี้ได้ สุดท้ำย เพื่อให้คนท่ัวโลกได้รู้จัก 

ม้ำล�ำปำง สำยพันธุ ์ม้ำพื้นเมืองของไทยที่เหลืออยู่เป็นแหล่ง

สุดท้ำยท่ีหำไม่ได้อีกแล้วในโลก คนไทยจะต้องให้ควำมส�ำคัญ

และช่วยกันสืบสำนเอกลักษณ์ทำงพันธุกรรม รวมถึงร่วมกัน

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้มำกที่สุด เพื่อจะได้ไม่ท�ำลำย 

สำยพันธุ์ที่เป็นมรดกอันล�้ำค่ำไว้ให้ลูกหลำนตลอดไป

 รายการ
พ.ศ.

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

จ�ำนวนม้ำที่ได้รับกำรรักษำ (ตัว) 200 168 169 183 125 90 145 127

จ�ำนวนม้ำที่ได้รับกำรถ่ำยพยำธิ (ตัว) 1,112 1,899 1,600 659 709 564 797 0

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำ (คน) 137 169 142 32 91 0 57 0

ปริมำณแคลเซียมที่ชุมชนใช้ (กิโลกรัม) 2,721.20 3,204.90 2,619.90 4,049.50 3,239.60 2,423 3,832 0

ปริมำณแร่ธำตุที่ชุมชนใช้ (กิโลกรัม) 235.70 269.50 193.00 370.00 537.00 276 594 0

จ�ำนวนเกือกม้ำที่ใช้ (ชุด) 788.50 765.70 837.50 1,073.00 835.75 553 966 0

จ�ำนวนม้ำที่หน่วยเคลื่อนที่ดูแลรักษำ (ตัว) 0 0 1,703 993 637 426 80 0

สถิติการส่งเสริมสุขภาพของมูลนิธิม้าล�าปาง  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2556
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Furthermore, Lampang horses are use for  
carriages. This cause the leg problems and hoof injuries. 
Horse hooves are similar to human finger or toe nails. 
When horse run on concrete road, their hooves wear out 
and can become injured, which unlike wild horses that 
run on soil and do not need to pull anything. Therefore, 
horseshoe is essential for workhorses. If horses have 
hoof problems, there will be impact on their joints and 
ligaments. Hence, absence of regular hoof dressing and 
shoeing, the horse would be injured because hoof ridges that 
are unnaturally positioned with very long front hooves to  
the point that hooves are abnormally angled can cause joint 
ligaments to become inflamed. The problem of incorrect 
hoof dressing and shoeing is another issue that has always 
been encountered and causes horses to limp as tourists 
complain about animal abuse. Therefore, some groups of 
horse owners have entered training courses with the focus 
of learning correct hoof dressing and shoeing because 
horseshoes are responsible for the weight distribution, 
balance and road traction of horses, which will prevent 
horses from injuring their hooves. Hence, lecturers from 
Denmark were invited to provide manicurist training. 
Horse breeders and entrepreneurs attended the training 
and showed great interest. The training are conducted 
several years, until there are nine representatives from 
each community. The representative will make a shoe 
horse and train for a young generation.The first set of 
this representative is called “the Farriers of Lampang 
Horse Foundation.”

The veterinarian stated that “Thai horse breeders 
should pay attention and understand the nature of horses 
because most horse problems are caused by the owners. 
If horses are well cared, they can live for over 25 years”.

During the research and DNA collection in 
Lampang, a 3D documentary title “Trails of a Legend 
– the Ponies of Lampang” was filmed, both in Thai and 
English version. It was broadcast worldwide. On 29th 

March 2013, the Lampang Horse Foundation cooperated 
with Lampang Province to premiere the aforementioned 
3D documentary, in which the governor of Lampang, the 
Tourism Authority of Thailand, the Chiangmai Provincial 
Office and Bangkok Airways jointly sponsored the activity. 
Preserving Native Thai Horses as a “World Treasure” 

Currently, there is lack of government funding 
for the preservation and conservation of the endangered 
native Thai horses. It is recommended the government 
build a proper horse carriage stations in Lampang because, 
so far, horse carriage station is a breakpoint next to side-
walks. Shade covering should be provided for the horses. 
The mission to prevent Thai horse breed with foreign 
horse is recommended to conserve Thai horse, the last 
ancient horse breed. The further step is to register Thai 
horses and enhance them into internationally level. Also, 
categorised them into group, resident in other province 
nearby Lampang is required. These activities can increase 
the number of horse.

In closing, Dr.Tiantada concluded that native 
Thai horses are a treasure of Thailand and the World. 
These horses are not belong to Lampang Pony Welfare 
Foundation and the Foundation does not have a concept 
to established conservation centre as the centre is in  
people mind.The horse owners will play an important role 
in preserving this treasure. Finally, Thai people have to 
realise the importance of Lampang horse, the only exist 
native Thai horse.Thai people must continually protect 
the unique genetic characteristics of Lampang horses. 
Moreover, disseminate as much information as possible 
in order to preserve this priceless breed for our children 
forever. 

Year

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Horses Treated (number) 200 168 169 183 125 90 145 127

De-wormed Horses (number) 1,112 1,899 1,600 659 709 564 797 0

Participants in Training Seminars 

(number)

137 169 142 32 91 0 57 0

Amount of Calcium used by Com-

munities (kilograms)

2,721.20 3,204.90 2,619.90 4,049.50 3,239.60 2,423 3,832 0

Amount of  Minerals  used by  

Communities (kilograms)

235.70 269.50 193.00 370.00 537.00 276 594 0

Number of Horseshoes used (set) 788.50 765.70 837.50 1,073.00 835.75 553 966 0

Number of Horses Treated by the 

Mobile Veterinary Unit (horses)

0 0 1,703 993 637 426 80 0

Statistics showing Health Promotion carried out by the 
Lampang Pony Welfare Foundation from 2006-2013
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 “เดินและใช้จักรยาน” 

ก้าวสู่นโยบายสาธารณะ

จากปรัชญาชีวิต

จักรยำน เป ็นยำนพำหนะชนิดแรกที่ เริ่ มหัด ข่ี 

มำตั้งแต ่ เด็ก และใช ้จนเป ็นวิถีชีวิต แต ่ด ้วยควำมเจริญ 

ด้ำนเทคโนโลยี และควำมสะดวกสบำยท�ำให้คนหันไปนิยม 

ใช้รถจักรยำนยนต์ และรถยนต์แทนที่จักรยำน อย่ำงไรก็ตำม

มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญคือ จ�ำนวนจักรยำนบนท้องถนนมีจ�ำนวน

เพิ่มขึ้นมำกกว่ำแต่ก่อน ท�ำให้บำงคนอำจเข้ำใจบริบทของ 

กำรขี่จักรยำนผิดไป และมองกำรขี่จักรยำนเป็นเพียงกระแส

เท่ำน้ัน เพ่ือให้เกิดควำมกระจ่ำงในเรือ่งดังกล่ำว กองบรรณำธกิำร

วำรสำรธรรมชำติและสิ่ งแวดล ้อมได ้มี โอกำสสัมภำษณ์ 

ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้มีประสบกำรณ์

และท�ำงำนเพื่อจักรยำนมำกมำยในประเทศไทยมำกว่ำ 20 ปี 

และเป็นผู ้ก่อตั้งและเป็นประธำนชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพ 

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำโครงกำรเรำรักกรุงเทพฯ  

เรำรักจักรยำน ของกรุงเทพมหำนคร เป ็นต ้น ในระดับ 

นำนำชำตินั้น ท่ำนได้ร่วมงำนกับหลำยองค์กร อำทิ สหพันธ์ผู้ใช ้

และนักจักรยำนแห่งยุโรป (European Cyclists’ Federation : 

ECF) พันธมิตรจักรยำนโลก (World Cycling Alliance : WCA)  

และยงัมบีทบำทส�ำคญัในกำรด�ำเนินงำนร่วมกบัอกีหลำยประเทศ

ท่ีจัดงำนจักรยำนขึ้น สำมำรถกล่ำวได้ว่ำท่ำนเป็นบุคคลที่มี 

ควำมรู ้ควำมเข้ำใจถึงกำรใช้งำนจักรยำนอย่ำงลึกซึ้ง และ

มีบทบำทส�ำคัญในกำรรณรงค ์ให ้กำรใช ้จักรยำนในชีวิต 

ประจ�ำวันเป็นนโยบำยสำธำรณะ เพื่อให้มีกำรปฏิบัติที่ได้ผลจริง

และเป็นรูปธรรม

ความเป็นมาที่ได้น�าจักรยานมาเป็นพาหนะในการเดินทาง 
และใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ศ.ดร.ธงชัย เล่ำให้ฟังว่ำ ย้อนกลับไป เมื่อปี พ.ศ 2534 

แรกเร่ิมท่ำนออกก�ำลังกำยด้วยกำรวิ่ง ต่อมำก็สนใจใช้จักรยำน 

เป็นเครื่องออกก�ำลังกำย และได้พบว่ำกำรขี่จักรยำนเปรียบ

เสมอืนกำรยงิกระสนุนดัเดยีวได้นกหลำยๆ ตวั เนือ่งจำกจกัรยำน

สำมำรถตอบโจทย์ได้หลำยด้ำน อำทิเช่น ปัญหำด้ำนพลังงำน 

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ จรำจร กำรสูญเสียรำยได้จำกกำรน�ำเข้ำ

น�้ำมัน เป็นต้น  

ศ.ดร.ธงชัย ได้ดึงเสน่ห์ของจักรยำนที่สวยงำมและ

เท่มำเป็นกลวิธี เพื่อสร้ำงกระแสดึงดูดให้คนหันมำปั่นจักรยำน

กันมำกข้ึน ซ่ึงในช่วงแรกๆ ยังมีคนให้ควำมสนใจไม่มำกนัก 

จนกระท่ังวันหนึ่ง ศ.ดร.ธงชัย ได้เจอคนข่ีจักรยำนเพื่อท่อง

เที่ยวอยู ่ 3 คน ซึ่งเป็นสิ่งที่จุดประกำยในกำรรณรงค์เรื่อง

จักรยำนอย่ำงจริงจัง และน�ำไปสู่กำรจัดงำนรณรงค์จักรยำน

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2534 โดยได้ชักชวนคนกว่ำ  

40 คน เพื่อรวมกลุ ่มคนที่ปรำรถนำจะช่วยลดสภำพกำร

จรำจรที่ติดขัดซึ่งก่อปัญหำมลพิษ ให้ลดกำรใช้พลังงำนและ

เสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีขึ้น ด้วยกำรเปลี่ยนวิถีกำรเดินทำงและ

กำรขนส่ง โดยเริ่มขี่จำกสวนลุมพินี ไปสวนรถไฟ อย่ำงไรก็ตำม

เมื่อยังไม่มีปฏิกริยำตอบสนองจำกคนในสังคมนัก จึงได้ตั้ง

ชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทยขึ้น และได้มีหนังสือ 

ในนำมชมรมฯ ไปถึงนำยดุ่ย ณ บำงน้อย นักจัดรำยกำรวิทยุท่ี

มชีือ่เสยีงท่ำนหนึง่ และนำยดุย่ได้น�ำเอำแนวคดิของชมรมไปออก

รำยกำรวทิย ุจงึท�ำให้มกีำรจดักจิกรรมครัง้ที ่2 ในเดอืนพฤศจกิำยน 

2534 ซ่ึงมคีนมำร่วมกิจกรรมประมำณ 500 คน โดยมำจำกทีต่่ำงๆ 

ด้วยจักรยำนแบบรูปทรงชำวบ้ำนเป็นส่วนใหญ่ มีนักจักรยำน 

มำปะปนบ้ำง จึงถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเริ่มสร้ำงกระแส 

ท่ีมีควำมเท่ ควำมสนุกสนำนเป็นตัวน�ำ และมีกำรรวมตัว 

เพือ่ท่องเทีย่วแถวชำนเมอืง และต่ำงจงัหวดั โดยใช้จกัรยำนเป็นส่ือ  

จนเริ่มมีกระแสมำกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

โดย กองบรรณำธิกำร
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From 
“Walking and Cycling” 
Life Philosophy to a Public Policy

by Editorial Board

A bicycle is the first vehicle we learn to ride 
from our childhood and we use bicycles until cycling has 
become a part of short trip lifestyles. With technological 
development and personal convenience, people have 
turned to motorcycles and automobiles instead of bicycles. 
However, there is an observation that the number of bicycles 
seen on roads is noticeably higher than in the past.  Hence, 
some people misunderstand the context of cycling. It is 
viewed as a merely new trend. Nature and Environment 
Journal editorial board had the opportunity to interview 
Emeritus Professor Dr. Thongchai Panswad, who has over 
twenty years’ work experience about cycling in Thailand. 
He founded and chaired the Thai Cycling Club and is a 
consultant for Bangkok Metropolitan Authority (BMA) 
on “We Love Bangkok, We Love Bicycles” Project, etc. 
At international level, he has collaborated with many 
organizations such as the European Cyclists’ Federation, 
the World Cycling Alliance and worked with many 
countries which hosted cycling events. He is considered as 
a resource person with extensive understanding of cycling 
and a key person pushing for policies involving walking 
and cycling in daily life to become public policies toward 
practice with tangible and concrete results.
Background in Using Bicycles as a Vehicle for 
Traveling and Use in Daily Life

Emeritus Professor Dr. Thongchai told us that 
he first began to exercise by running in 1991 before  
becoming interested in using bicycles as an exercise  
instrument. After cycling for a while, he realized that 
bicycle is a vehicle that can be used to solve many  

problems at the same time. A few 
examples include problems about energy, environment, 
economy, traffic and revenue losses from oil imports, etc.

However, the challenge is that how to motivate 
people to ride bicycles more. To solve this problem, 
beautiful and trendy bicycles were used to attract and 
persuade people to ride bicycles, but few people showed 
interest early on. Emeritus Professor Dr. Thongchai met 
three tourists cycling one day. They inspired and invite 
him to work as a team to campaign for cycling together. 
“The first cycling campaign event was held on 16 March 
1991 when 40 people were invited to form a group 
who wanted to reduce traffic congestion and pollution 
problems while improving energy consumption and 
health by changing the mode of travel. The riding route 
started from Lumpini Park and ended at Rot Fai Park. 
According to assessments at the time, the social reaction 
was moderate. So the Thailand Cycling Club (TCC) was 
established on that day. After founding the club, a letter 
in the club’s name was sent to “Mr. Dui Na Bangnoi”, 
a famous radio broadcaster, and “Mr. Dui” brought  
the club’s idea for radio shows. Therefore, the second 
activity was held in November of 1991. Approximately 
500 people from all around participated in the event. Most 
of them came with simple bicycle styles mixed with some 
cyclists. It was the beginning of a trend led by happiness 
and entertainment with bicycles used as a vehicle for 
travelling to suburban areas and other provinces. Until 
now the trend continues to grow”.



  
Special Interview
สัมภาษณ์พิเศษ

16
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

นับเวลำมำถึงปัจจุบัน ชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพ

แห่งประเทศไทยมีอำยุได้ 23 ปีแล้ว โดยวิสัยทัศน์ของชมรมฯ 

คืออยำกเห็นกำรเดินและกำรใช้จักรยำนเป็นทำงเลือกส�ำหรับ

กำรเดินทำงในชีวิตประจ�ำวันของสังคมไทย เพื่อให้บรรลุถึง 

เป้ำหมำยดังกล่ำว ชมรมฯ ได้ก�ำหนดพันธกิจดังนี้ “ผลักดัน 

ให้มีนโยบำย กฎหมำย กลไก และโครงสร้ำงที่ส่งเสริมสนับสนุน

และเอื้อต่อกำรเดินและใช้จักรยำนในชีวิตประจ�ำวัน มุ ่งหวัง 

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของคนไทย 

ให้หันมำเดินและใช้จักรยำนมำกขึ้น” 

ชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย ได ้

ด�ำเนินกำรศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้หรือไม่

ใช ้จักรยำนของประชำกรไทย และข้อมูลจำกเอกสำรเผย

แพร่ของชมรมฯ เรื่อง “ชำวบ้ำนไทยขี่จักรยำนกันวันละ 

กี่กิโล” ได้จัดแบ่งคนที่ใช้จักรยำนของไทยแล้วพบว่ำเหมือนกัน 

ท่ัวโลก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ ่มนักแข่ง  

2) กลุ่มนักจักรยำน และ 3) กลุ่มชำวบ้ำนธรรมดำ ส�ำหรับ

ประเทศไทยคนกลุ ่มหลังนี้มี 40-50 ล้ำนคน ที่ใช้จักรยำน 

ในชีวิตประจ�ำวันในระยะทำงใกล้ๆ ประมำณ 1-3 กิโลเมตร  

ถือได้ว่ำคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง อำทิเช่น 

เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ นักวำงแผน นักผังเมือง นักกำรศึกษำ หรือแม้

กระท่ังนักกำรเมืองควรให้ควำมส�ำคัญมำกท่ีสุด เพรำะเป็นกลุ่ม

ที่จะแก้ปัญหำของบ้ำนเมืองได้อย่ำงแท้จริง

โดยในช่วงแรกของกำรผลักดันให้เมืองไทย (หมำยถึง

เขตในเมือง ที่รวมทั้งเมืองใหญ่ไปจนถึงขนำดพื้นที่ระดับต�ำบล) 

สำมำรถใช้จักรยำนได้ อำจไม่จ�ำเป็นต้องวำงแผนให้ใช้จักรยำน

หรือมีทำงจักรยำนบนถนนสำยหลักของเมือง แต่เริ่มต้นด้วยกำร

จัดท�ำระบบจักรยำนในละแวกชุมชนให้เกิดข้ึนได้จริงเสียก่อน  

เมื่อระบบจักรยำนชุมชนกระจำยไปทั่วเมืองมำกขึ้น ระบบ

จักรยำนของเมืองก็จะเกิดข้ึนได ้ โดยปริยำยและเมื่อนั้น 

ทำงจักรยำนที่มีควำมปลอดภัยสูงก็จะเป็นสิ่งที่ตำมมำ

จากระดับประเทศสู่เวทีโลก
ศ.ดร.ธงชยั ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เกีย่วกบักำรร่วมงำน 

จักรยำนในต่ำงประเทศว่ำ ประมำณ 20 ปีท่ีแล้ว มีกำรประชุม

จักรยำนโลกที่กรุงบรัซเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยเล่ำว่ำ  

“ผมรู้สึกประหลำดใจมำก เมื่อได้เจอนำยกเทศมนตรี รัฐมนตรี  

สถำปนิก วิศวกร นักวำงแผนเมือง NGOs และชำวบ้ำน มำพูด

เรื่องจักรยำน ท�ำให้ผมได้คิดต่อว่ำเรื่องจักรยำนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก

แล้ว แต่เป็นเรื่องระดับโลก และท�ำให้คิดต่อว่ำกระแสจักรยำน

โลกได้เริ่มแล้ว ท�ำให้มีแรงผลักดันท้ังกำรเขียนบทควำม หรือ 

ท�ำกิจกรรมดังกล่ำว แต่กิจกรรมต่ำงๆ ก็ยังไม่ประสบผลมำก 

เท่ำที่ควร”

ศ.ดร.ธงชัย ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรประชุมสหพันธ์ผู้ใช้

และนักจักรยำนแห่งยุโรป (European Cyclists’ Federation : 

ECF) อย่ำงต่อเนือ่ง ซึง่ ECF เป็นองค์กรกลำงของยโุรปทีร่วบรวม

องค์กรจักรยำนจำกประเทศต่ำงๆ ทั้งในและนอกทวีปยุโรป 

มำเป็นสมำชิก โดยสมำชิกมีสองประเภทคือ สมำชิกสำมัญ  

(Full Member) ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้จักรยำนในยุโรป และสมำชิก

วิสำมัญ (Associate Member) คือกลุ่มผู้ใช้จักรยำนในยุโรป 

ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพอที่จะเป็นสมำชิกสำมัญ และกลุ่มผู้ใช้

จักรยำนนอกทวีปยุโรปหรือองค์กรอื่นๆ ที่สนใจกำรใช้จักรยำน

ปัจจุบัน ECF มีสมำชิก 82 องค์กร โดย 68 องค์กร

กระจำยอยู ่ ใน 46 ประเทศ ชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพ 

แห่งประเทศไทย ภำยใต้กำรน�ำของ ศ.ดร.ธงชัย ได้กล่ำวแสดง

ตัวตนและผลงำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเรื่อง 

กำรเดินและกำรใช้จักรยำนท่ีผ่ำนมำของชมรมฯ เพื่อขอสมัคร 

เข้ำเป็นสมำชิกของ ECF และในวันอำทิตย์ที่ 9 มิถุนำยน 2556  

ณ ประเทศออสเตรยี ECF ได้อนมุตัใิห้ชมรมจกัรยำนเพือ่สขุภำพ
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The Thailand Cycling Club is now 23 years old. 
The Organization’s vision is to ensure that walking and 
cycling become a choice for travelling in daily life for 
Thai society. Hence, the club has the significant mission 
to “push for policies, laws, mechanisms and structures 
to support and facilitate walking and cycling in daily 
life with the aim of creating a change in Thai people  
attitudes and behaviors toward more walking and cycling”.  
The Thailand Cycling Club studied and researched on 
Thai behavior in using or not using bicycles. According 
to “How Many Kilometers Do Thais Ride Bicycles a 
Day?” pamphlet, Thai cyclists were categorized and 
found to be similar to many cyclists around the globe 
who are categorized as competitors cycling and general 
people. In Thailand, the latter group amounts to 40-50 
million people who can use bicycles in daily life for 
short distances of approximately 1-3 kilometers. This is 
a significant  target group to which government officials, 
planners, urban planners, educationists or even politicians 
should give high priority because this group can play an 
important role to solve the country’s problems.

In order to push for Thai society (starting from 
urban areas and large cities to “tambon” level) to be able 
to use bicycles without having to plan for cycling or 
bicycle lanes on major city streets, community cycling 
systems should be established first. Once the systems have  
sufficiently spread throughout a city, a cycling system 
will be created. At that point, high-safety cycling lanes 
can follow without much difficulty.
Thailand Cycling Club and the World Cycling Forum

Emeritus Professor Dr. Thongchai told us about 
his experiences in participating in cycling events overseas 
where he participated in a world cycling conference in 
Brussels, Belgium twenty years ago. He stated that,  
“I felt very surprised when I saw Prime Ministers,  
ministers, architects, engineers, urban planners, NGOs 
and citizens coming to speak about cycling. It made me 
think that cycling is no longer a small topic, but a world 
issue. Furthermore, I also thought that a global cycling 
trend has started. This motivated me to write articles or 

did many activities related to cycling. However, various 
activities are still not as effective as they should be”.

Emeritus Professor Dr. Thongchai had many 
opportunities to participate in several conferences hosted 
by the European Cyclists’ Federation (ECF). The ECF is 
Europe’s central organization for cycling organizations from 
various European and non-European countries. There are 
two types of membership, namely, full membership such 
as European cyclist groups, and associate membership 
such as European cyclist groups lacking qualifications 
to become full members and cyclist groups from outside 
Europe or other organizations interested in cycling.

The ECF currently has 82 member organizations 
with 68 organizations in 46 countries. Professor  
Dr. Thongchai, who introduced the club and its previous 
achievements in pushing for public policies on walking 
and cycling, represented the Thailand Cycling Club  
in requesting membership in the ECF. On Sunday, 9 June 
2013, in Austria, the ECF accepted the Thailand Cycling 
Club to become an associate member organization. At that 
time, the Thailand Cycling Club was the first and only 
ECF member organization from Asia and a co-founding 
organization of the World Cycling Alliance (WCA).  
The European Cyclists’ Federation currently has other 
Asian members such as India Taiwan and Israel. 

Most recently, Emeritus Professor Dr. Thongchai 
was invited by the European Cyclists’ Federation to 
give a lecture on “Health Policies and Thai Cycling”  
at Velo-City Global 2014 Adelaide, Adelaide Convention 
Center, Australia on 27-30 May 2014.

Emeritus Professor Dr. Thongchai presents the Thailand  
Cycling Club’s objectives for consideration
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แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมำชิกวิสำมัญ สำมำรถกล่ำวได้ว่ำ

ชมรมจักรยำนเพ่ือสุขภำพแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรแรกและ

ประเทศแรกจำกเอเชียที่เป็นสมำชิกของ ECF และเป็นองค์กร

ผู้ร่วมก่อตั้งพันธมิตรจักรยำนโลก (World Cycling Alliance : 

WCA) ด้วย นอกจำกประเทศไทยแล้ว ในขณะนี้ ECF มีประเทศ

เอเชียที่เป็นสมำชิกเพิ่ม เช่น อินเดีย ไต้หวัน อิสรำเอล

ล่ำสุด ศ.ดร.ธงชัย ได้รับเชิญจำก ECF ให้ไปบรรยำย

เรื่อง “นโยบำยสุขภำพกับจักรยำนไทย” ในกำรประชุม

นำนำชำติด้ำนจักรยำนโลก หรือ Velo-City Global 2014 ณ  

Adelaide Convention Center ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย  

ระหว่ำงวันที่ 27-30 พฤษภำคม 2557 

นอกจำกประเทศไทยจะได้เป็นสมำชิกของ ECF 

แล้ว ศ.ดร.ธงชัย ยังเป็นหนึ่งในบุคคลผู ้ร่วมก่อตั้งพันธมิตร 

จักรยำนโลก (World Cycling Alliance : WCA) ซึ่งได้ก่อตั้ง 

จำก ECF เพื่อผลักดันเร่ืองจักรยำนให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และ

ได้เปิดตัวในกำรประชุมจักรยำนโลก Velo-City Global 2014 

ที่ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 

และมีกำรตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร (WCA Steering  

Board) ชุดแรกขึ้น โดย ศ.ดร.ธงชัย ได้รับเกียรติให้เป็น 

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรชดุแรกของ WCA และได้เข้ำร่วมประชมุ

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรอย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรกเมื่อวันที่  

22 กรกฎำคม 2557 

วันลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
22 กนัยำยนของทกุปี เป็นวนั Car Free Day ซึง่รณรงค์ 

ให้ประชำชนลดใช้รถยนต์ส่วนตวั โดยหนัมำใช้รถขนส่งสำธำรณะ 

เช่น แท็กซ่ี รถสำมล้อเครื่อง หรือขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้ำ 

บีทีเอส เรือด่วน รถประจ�ำทำง ใช้จักรยำน หรือกำรเดิน  

ศ.ดร.ธงชัย ได้มีโอกำสเข้ำร่วมงำนคำร์ฟรีเดย์ในต่ำงประเทศ

หลำยครั้ ง และเป ็นผู ้จัดงำนคำร ์ฟรี เดย ์ในประเทศไทย 

ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในระยะแรกกำรจัดงำนมุ ่ง

เน้นให้ทุกคนช่วยลดกำรใช้รถยนต์ส ่วนตัว เพื่อใช้บริกำร

รถสำธำรณะ หรือกำรใช้จักรยำน รวมทั้งกำรเดิน แต่ระยะ

หลังภำครัฐได ้ เข ้ำมำเป ็นเจ ้ำภำพ ท�ำให ้จัดงำนใหญ่ขึ้น 

และใช้งบประมำณมำกขึ้น จนรูปแบบของงำนคำร์ฟรีเดย์ 

เปลี่ยนไป กลำยเป็นวันของนักจักรยำน ไม่ใช่คนที่ใช้จักรยำน 

ในชีวิตประจ�ำวันที่แท้จริง กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวท�ำให้หลำย

คนเข้ำใจควำมหมำยของคำร์ฟรีเดย์คลำดเคลื่อนไป แท้จริงแล้ว 

วันปลอดรถหรือคำร์ฟรีเดย์ คือวันที่ลดกำรใช้รถยนต์ส่วนตัว 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กำรจรำจรให้มำกขึ้น ศ.ดร.ธงชัย ได้ตั้งข้อสังเกตุว่ำ  

“ถ้ำขับรถมำเพื่อจะมำขี่จักรยำนในวันคำร์ฟรีเดย์ แล้วมัน 

จะช่วยอะไร?” ดงันัน้สิง่ทีต้่องเร่งด�ำเนนิกำรคอืกำรเผยแพร่ควำมรู้  

ควำมเข้ำใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัวนัคำร์ฟรเีดย์ ว่ำวนัดงักล่ำวไม่ใช่วนั

ทีร่ณรงค์กำรใช้จกัรยำนอย่ำงเดยีว และท�ำกจิกรรมเพยีงวนัเดยีว 

แต่ควรจะท�ำต่อเนื่องทุกวัน

ความพร้อมและอปุสรรคของประเทศไทยในการใช้จกัรยาน 
เมือ่พดูถงึควำมพร้อมของสงัคมกำรใช้จกัรยำนและเดนิ 

ศ.ดร.ธงชัย มองว่ำ “กรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ไม่มีทำงจักรยำน 

เป็นเพรำะว่ำยังไม่มีควำมพร้อม เนื่องจำกควำมหนำแน่น 

ของประชำกร ควำมหนำแน่นของกำรจรำจร แต่ทว่ำกรุงเทพฯ 

ไม่ใช่ประเทศไทย ควำมพร้อมต้องมองคนละบริบท โดยถ้ำเรำ 

มองไปท่ีอทัุยธำน ีจะเหน็ว่ำท่ีอทัุยธำนมีคีวำมพร้อมตำมธรรมชำติ 
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Emeritus Professor Dr. Thongchai is also a 
person who plays an important role to establish the World 
Cycling Alliance (WCA), founded by the European  
Cyclists’ Federation to push cycling to a higher level. WCA 
had an opening at the Velo-City Global 2014 in Adelaide, 
Australia, on 29 May 2014. The WCA established the first 
WCA Steering Board with Professor Dr. Thongchai as 
one of the co-founders and he was honored to be in the 
first WCA Steering Board. Furthermore, he participated 
in the first official WCA meeting on 22 July 2014. 
Car Free Day

September 22 of every year is Car Free Day, 
a campaign for people to reduce private car usage by 
using public transportation such as taxis, tuk-tuks or 
mass transit such as BTS trains, fast speed boats, buses, 
bicycles or walking. Emeritus Professor Dr. Thongchai 
has participated in several Car Free Days overseas.  
He also organized the first Car Free Day event in Thailand 
in 2000 to help everyone reduce private car usage by  
using public vehicles, bicycles or walking. Lately, when the 
government has hosted larger events with higher budgets, 
the Car Free Day become a day for cyclists and not people 
who actually use bicycles. The said activities have also 
caused many people to misunderstand the definition of 
Car Free Day as a day with reduced private car usage to 

increase traffic space. Emeritus Professor Dr. Thongchai 
had an observation that “How it will help if we drive to 
ride bicycles on Car Free Day”. It’s something to think 
about, and the right knowledge and understanding of Car 
Free Day should be disseminated. As a consequence, 
people will understand that Car Free Day is not a day 
for only bicycles and not a one-day activity. It should be 
performed continually every day of the year.
Thailand’s Readiness and Obstacles to Cycling

Speaking on social readiness in walking and 
cycling, Emeritus Professor Dr. Thongchai realizes, 
“Bangkok or other large cities don’t have cycling lanes 
due to lack of readiness because of population and  
traffic density. However, Bangkok is not Thailand. We 
have to look at different contexts. If we look at Uthai 
Thani, we’ll see that Uthai Thani has readiness without 
the need for cycling lanes, signs or parking spaces because 
it’s a way of life there.”

Emeritus Professor Dr. Thongchai believes 
that Thailand’s current cycling problem is not cycling 
laws, but the behavior of people who drive other  
vehicles on roads such as motorcycles, private automobiles, 
buses and trucks. Attitudes need to be adjusted for these  
drivers to be as hospitable as in other countries. So bicycle  
riders can feel safe. This is because cars will allow people 
on foot or bicycles to go first. But, in fact in Thailand 
walkers or cyclists have to stop for other vehicles to 
pass first. Emeritus Professor Dr. Thongchai proposed 
that the Department of Land Transport should change  
the situation by adding test questions in requesting driving 
licenses for drivers to stop when encountering walkers or 
cyclists. So walkers or cyclists can pass first.  This will 
help people taking tests for a driving license to have more 
understanding of this group. 
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ไม่ต้องมีทำงจักรยำน ไม่ต้องมีป้ำย ไม่ต้องมีที่จอดจักรยำน  

เพรำะมันเป็นวิถีชีวิต”

ศ.ดร.ธงชยั คดิว่ำปัญหำกำรใช้จกัรยำนของประเทศไทย 

ตอนน้ี ไม่ใช่เร่ืองกฎหมำย แต่ปัญหำอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ขับขี่ 

รถประเภทอืน่ๆ บนท้องถนน เช่น รถจกัยำนยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล 

รถเมล์ รถบรรทกุ ซึง่จะต้องมกีำรปรบัทศันคติและท�ำให้คนขบัรถ 

เหล่ำน้ีมีควำมเอื้ออำรีแบบอย่ำงต่ำงประเทศ เพื่อท�ำให้คนข่ี

จักรยำนมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น ในต่ำงประเทศรถจะหยุด 

ให้คนเดิน หรือจักรยำนไปก่อน แต่ในประเทศไทยนั้น คนเดิน 

หรือใช้จักรยำนต้องหยุดให้รถเหล่ำน้ีไปก่อน ในกำรแก้ปัญหำ 

ดังกล่ำว ศ.ดร.ธงชัย ได้เสนอแนะให้ กรมกำรขนส่งทำงบก 

เพ่ิมเตมิข้อสอบไว้ในกำรสอบรบัใบอนญุำตขบัขีย่ำนยนต์ทกุชนดิ

ด้วยว่ำ เมื่อขับรถไปเจอคนเดิน หรือใช้จักรยำน ควรจะหยุด 

ให้คนเดินหรือจักรยำนไปก่อน ซึ่งท�ำให้ผู้ที่จะสอบรับใบอนุญำต

ขับขี่ยำนยนต์ทุกชนิด มีควำมเข้ำใจและให้ควำมส�ำคัญคนกลุ่มนี ้

เพิ่มมำกขึ้น 

การขับเคลื่อนนโยบายการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน

ศ.ดร.ธงชัย พยำยำมพัฒนำและผลักดันประเด็น 

กำรจัดระบบและโครงสร้ำงเพื่อส่งเสริมกำรเดินและกำรใช้

จักรยำนในชีวิตประจ�ำวันเป็นระดับนโยบำย ภำยใต้กำรด�ำเนิน

งำนของชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย โดยเริ่ม

ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2554 – กุมภำพันธ์ 2555 ศึกษำ วิจัย  

ท�ำประชำคม สร้ำงเครือข่ำย ฯลฯ เพื่อวิเครำะห์และสังเครำะห์

เป็นนโยบำยสำธำรณะว่ำด้วยเรื่องเดินและจักรยำน ต่อมำในปี 

พ.ศ. 2555 ได้น�ำกำรจดัระบบและโครงสร้ำงเพือ่ส่งเสรมิกำรเดนิ 

และกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ�ำวันเข้ำสู ่กำรพิจำรณำของ

สมชัชำสขุภำพแห่งชำติให้เป็นระเบยีบวำระแห่งชำติ เพือ่น�ำเสนอ 

ต ่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่  19 พฤศจิกำยน 2556  

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบและมอบหมำยให้หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินกำรตำมมติที่เกี่ยวข้อง โดยให้อยู่ภำยใต้

กระบวนกำรของกฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้อง เช่น 

- ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ก�ำหนดให้กำรเดินและ 

กำรใช้จักรยำนเป็นนโยบำยหลัก และประสำนหน่วยงำนรัฐใน

กำรน�ำนโยบำยนี้ไปปฏิบัติ

- กระทรวงคมนำคม ส่งเสรมิกำรเชือ่มต่อ กำรเดนิเท้ำ 

และใช้จักรยำนกับระบบขนส่งสำธำรณะ และให้ควำมรู ้ต่อ

ผู ้ที่จะสอบรับใบอนุญำตขับขี่ยำนยนต์ทุกชนิด เน้นให้เห็น 

ควำมส�ำคัญต่อคนเดินและใช้จักรยำน

- กระทรวงศึกษำธิกำร ให้สถำนศึกษำมีหลักสูตร

ควำมรู้และพัฒนำทักษะเดินและจักรยำน ส่งเสริมให้เดินหรือ

ใช้จักรยำนเดินทำงมำเรียน และจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 

เพื่อเอื้อให้เด็กเดินและใช้จักรยำนในสถำนศึกษำ

- กระทรวงสำธำรณสุข ส่งเสริมและรณรงค์เรื่องเดิน

และจักรยำนในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงต่อเนื่อง

พนัธกจิต่อไปทีถ่อืว่ำยิง่ใหญ่และท้ำทำยควำมสำมำรถ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น หน่วยงำนของภำครัฐ ชมรม

จักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย และคณะท�ำงำนจำก

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ คือ กำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ระดับ

ประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องกำรจัดระบบและโครงสร้ำง 

เพื่อส ่งเสริมกำรเดินและกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ�ำวัน  

ให้เป็นจริงให้ได้ในประเทศไทย

ศ.ดร.ธงชัย ได้ให้ข ้อคิดเกี่ยวกับกำรใช้จักรยำน 

ในปัจจุบันว่ำ “จักรยำนกับกำรเดินของผม ไม่ใช่เป็นแค่พำหนะ 

สองล้อ แต่เป็น “ปรัชญำชีวิต” ไปแล้ว เพรำะเช่ือมโยงไปถึง 

สุขภำวะ (well being) 4 มิติ ถ้ำคุณใช้และเข้ำใจตัวจักรยำน 

คุณก็จะบรรลุไปถึงปรัชญำพอเพียง เพรำะจักรยำนไม่ใช่แค่มิติ

สิ่งแวดล้อม แต่ยังมีหลำยมิติ ทั้งทำงกำยภำพ จิตใจ สังคม และ

ปัญญำ โดยแต่ละมิติได้เชื่อมโยงกัน” เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนใน

เรื่องนี้ ศ.ดร.ธงชัย ได้ยกตัวอยำ่งกิจกรรมกำรขี่จักรยำนในชุมชน

หนึ่งว่ำ “วันเสำร์ วันอำทิตย์ จะมีคนในชุมชนข่ีจักรยำน เช่น  

ไปวัด แล้วมีคุณยำยท่ำนหนึ่งพูดว่ำ มันเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับ

หลำน แบบนำนๆ ท�ำให้เรำรับรู้ได้ว่ำสิ่งที่ส�ำคัญนอกจำกกำร

เดินและกำรใช้จักรยำนจะท�ำให้มีสุขภำพท่ีดีแล้ว มิติท้ัง 4 ด้ำน 

ที่ ศ.ดร.ธงชัย ได้กล่ำวไว้ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำก และในอนำคต

เรำก็หวังว่ำ กำรจัดระบบและโครงสร้ำงเพื่อส่งเสริมกำรเดินและ

กำรใช้จกัรยำนในชวีติประจ�ำวนัจะเป็นรปูธรรมและเกดิผลได้จรงิ 

แม้กำรเดินและใช้จักรยำนของเรำจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่มันคือ

แรงขบัเคลือ่นทีส่�ำคญัทีจ่ะช่วยท�ำทกุอย่ำงเหน็ผลและเป็นจริงได้

หมายเหต ุ:  ข้อมูลและรูปประกอบรำยละเอียดบทควำมเกี่ยวกับจักรยำนในด้ำนต่ำงๆ สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้จำก www.thaicyclingclub.org   

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จำกชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย
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Pushing for Walking and Cycling Policies in Daily Life
Emeritus Professor Dr. Thongchai attempted 

to develop and push for the issue of arranging a system 
and structure for promoting walking and the utilization 
of bicycles in daily life at the policy level under  
the work of Thailand Cycling Club by beginning in 
March of 2011-February 2012 with studies, research, 
public consultation and networks for analysis and  
synthesis into public policy on walking and cycling. Later 
on in 2012, the system and structure aimed at promoting 
daily walking and cycling was considered in the National 
Health Assembly as a national agenda for proposal to 
the Cabinet. And on 19 November 2013, the Cabinet 
passed a resolution of acknowledgement and appointed 
the responsible agencies to proceed in line with related 
resolutions under the processes of laws, regulations and 
related Cabinet resolutions such as the following: 

- The Office of the Prime Minister has specified 
that walking and cycling are main policy and coordinated 
with government agencies in pushing this policy into 
practice.

- The Ministry of Transportation promotes  
connecting walking and cycling with the public transportation 
system and providing instruction for applicants testing for 
all types of motor vehicle licenses with particular focus 
on the importance of walkers and cyclists. 

- The Ministry of Education has stipulated that 
educational institutions offer courses with knowledge 
and development of walking and cycling skills with 
the promotion of walking and cycling to school with  
the arrangement of conveniences for kids to walk and 
cycle at school.

- The Ministry of Public Health continually 

promotes and campaigns for walking and cycling in 
daily life. 

The next mission is immense and challenging 
for the ability of the agencies involved such as  
government agencies, Thailand Cycling Club and task 
forces from the National Health Assembly, namely, 
planning national strategies to push for tangible progress in  
arranging a system and structures to promote walking 
and cycling in daily life in Thailand.

Emeritus Professor Dr. Thongchai expresses his 
opinion related to the current situation of riding bicycle. 
“My bicycle and walking are not just a two-wheel  
vehicle. It became a “life philosophy” because it is a part 
of 4-dimensional well-being. If you understand bicycles 
and use bicycles, you will succeed with sufficiency 
philosophy. This is because bicycles are not only an 
environmental dimension, but also physical, psychological, 
social and intellectual dimensions with each dimension 
being connected to one another”. He also raised an 
example for us to understand the cycling activity in one 
community, “On Saturdays and Sundays, people in the 
community will ride bicycles to places like the temple. 
There is a grandmother who said, “It is my first time that 
I have an opportunity to talk to my grandchildren for a 
long time when we rode bicycles together.” This helped 
us perceive important things other than walking, cycling 
or good health. The four dimensions stated by Emeritus 
Professor Dr. Thongchai are very important. In the future, 
we hope system and structure that support walking and 
cycling in daily life will be concrete with visible effects.  
Although our walking and cycling is only a small part, 
it is an important driving force helping to create visible 
impact on everything.

Remarks : Additional information and images accompanying various article details on aspects of cycling can be read at  
www.thaicyclingclub.org or requested from the Thailand Cycling Club.
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การประชุมร่วมกับผู ้บริหารของกระทรวงสิ่งแวดล้อม
ประเทศสาธารณรัฐสโลวัก

แม่น�้ำดำนูบเป็นแม่น�้ำระหว่ำงประเทศในทวีปยุโรป 

มีต้นก�ำเนิดจำกประเทศเยอรมันไหลจำกทิศตะวันออกไปสู ่

ประเทศยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกจ�ำนวน 11 ประเทศ 

ได้แก่ เยอรมัน ออสเตรีย รัสเซีย สำธำรณรัฐสโลวัก ฮังกำรี 

โครเอเชยี เซอร์เบยี บลัแกเรยี มอลโดวำ และแยกออกเป็น 3 สำย

และไหลผ่ำนสำมเหลีย่มปำกแม่น�ำ้ก่อนไหลลงสูท่ะเลด�ำทีป่ระเทศ

โรมำเนียและยูเครน มีควำมยำวประมำณ 2,845 กิโลเมตร  

(แม่น�ำ้โขง 4,400 กโิลเมตร) มพีืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ 817,000 ตำรำงกิโลเมตร  

ในเขตของ 10 ประเทศดังกล่ำวข้ำงต้นกับอีก 4 ประเทศ 

ที่แม่น�้ำสำขำไหลลงแม่น�้ำดำนูบ ได้แก่ สำธำรณรัฐเช็ก สโลวีเนีย 

บอสเนยีและเฮอร์เซโกวนีำ และมอนเตเนโกร (ลุม่น�ำ้โขงตอนล่ำง 

795,000 ตำรำงกิโลเมตร) โดยมีปริมำณน�้ำในแต่ละปีประมำณ 

203,723 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ลุ ่มน�้ำโขงตอนล่ำง 473,040 

ล้ำนลูกบำศก์เมตร) และจ�ำนวนประชำกรในลุ่มน�้ำประมำณ 

80 ล้ำนคน (ใกล้เคยีงกบัลุม่น�ำ้โขง) นอกจำกนีลุ้ม่น�ำ้ดำนบูยงัคง 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมีพันธุ ์พืชมำกกว่ำ 2,000 ชนิด  

สัตว์ 5,000 ชนิดพันธุ ์ปลำ 100 ชนิด และสำมเหลี่ยมปำก

แม่น�้ำดำนูบจะเป็นพื้นท่ีชุ ่มน�้ำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกคือมีพื้นที่  

6,750 ตำรำงกิโลเมตร ในเขตประเทศโรมำเนียและยูเครน

สืบเนื่องจากการประชุม ASEM FMM ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2554 ณ เมือง Godollo ประเทศฮังการี  

คณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission : MRC) ได้ริเริ่มความร่วมมือร่วมกันในการประสานงาน 

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผ่านการศึกษาดูงาน 

และการจัดประชุมร่วมกัน กรมทรัพยากรน�้าในฐานะส�านักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น�้าโขงแห่งชาติไทย (Thai 

National Mekong Committee Secretariat : TNMCS) ซึ่งมีภารกิจในการประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้/ 

ข้อมูลรวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ติดตามและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าข้ามพรมแดนจึงได้ด�าเนินงาน

โครงการการประชุมและการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน�้าลุ่มน�้าดานูบ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2557  

ณ ประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัก และฮังการี เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ

น�้าลุ่มน�้าข้ามพรมแดน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในอนาคตในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าต่อไป

ชนำวัชร  อรุณรัตน์*

การบริหารจัดการน�้า 

ลุ่มน�้าดานูบ

*นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร ส่วนยุทธศำสตร์ ส�ำนักประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กรมทรัพยำกรน�้ำ



From the 10th ASEM FMM conference on 6-7 June 2011 in Godollo, Hungary, Mekong River  
Commission (MRC) has initiated to coordinate and exchange useful experiences and guidelines of best practice 
through field visits and meetings.  The Department of Water Resources, as the Thai National Mekong Committee  
Secretariat (TNMCS), has a mission to coordinate, exchange of knowledge and information, analyze, study, monitor, and  
support in transboundary water resource management. Consequently, the water resource management conference in 
Danube river basin and field visit project was conducted on 30 June – 6 July 2014 at Austria, Slovak Republic and 
Hungary to coordinate and to exchange of transboundary water management experiences as well as to strengthen 
future networks for water management.

Meeting with Executives of the Ministry of 
Environment of the Slovak Republic 

The Danube River is an international European 
river. It originates in Germany and flows from the 
east to 11 Western European and Eastern European  
countries consisting of Germany, Austria, Russian,  
Slova Republic, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria and 
Moldova before branching into 3 rivers and passing 
through the river delta. It will flow to the Black Sea in 
Romania and Ukraine. The length of Danube river is 
approximately 2,845 kilometers (the Mekong River is 

4,400 kilometers long). The river basin area is 817,000 
square kilometers in the areas of those countries (the 
lower Mekong river basin has the area of 795,000 square 
kilometers) and other 4 countries, the Czech Republic, 
Slovenia, Bosnia, Herzegovina and Montenegro, where 
the water flows into tributary rivers of the Danube. Water 
quantity is approximately 203,723 million cubic meters per 
year (473,040 million cubic meters for the lower Mekong 
river basin). The population is about 80 million people 
(similar to the Mekong basin). Furthermore, the Danube 
river basin has various biodiversity with over 2,000 plant 
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กระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศสำธำรณรัฐสโลวัก 

ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2553 ท�ำหน้ำที่เป ็น 

หน่วยงำนหลกัในกำรบริหำรจัดกำรและตรวจสอบด้ำนสิง่แวดล้อม 

โดยรับผิดชอบงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำผิวดิน 

และใต้ดินกำรคุ้มครองและป้องกันด้ำนสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

กำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) กำรจัดท�ำนโยบำย

ด้ำนส่ิงแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรลดมลพิษจำกกำรปล่อยของโรงงำนอุตสำหกรรม 

ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับ Directive 

2000/60/EC รวมทัง้กำรป้องกนัน�ำ้ท่วม กำรด�ำเนินกำรมำตรกำร

เกีย่วกบักำรกกัเกบ็น�ำ้ กำรสร้ำงเขือ่น กำรชะลอกำรไหลของน�ำ้ท่ำ 

เพื่อลดปัญหำน�้ำท่วม กำรเพิ่มน�้ำใต้ดิน กำรลดกำรสูญเสีย 

ของกำรจดัส่งน�ำ้ประปำ กำรจัดท�ำระบบข้อมลูและกำรตรวจสอบ

คุณภำพน�้ำในแม่น�้ำ

คณะผู ้แทนไทยได้เข้ำร่วมประชุมกับผู ้บริหำรของ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศสำธำรณรัฐสโลวัก โดยรองปลัด 

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม (นำยสรุพล ปัตตำน)ี  

ได้บรรยำยเกี่ยวกับบทบำทและภำรกิจของคณะกรรมำธิกำร

แม่น�้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และได้รับฟัง

สรุปกำรบรรยำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของประเทศ 

สำธำรณรฐัสโลวกั และได้ประชมุเจรจำเกีย่วกบักรอบควำมร่วมมอื 

และแนวทำงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร

บริหำรจดักำรน�ำ้ลุม่น�ำ้ข้ำมพรมแดน โดยประเทศสำธำรณรฐัสโลวกั 

มคีวำมสนใจในกำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เกีย่วกบั 

กำรประยุกต์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำแบบ

บรูณำกำร (IWRM) มำใช้ในกำรด�ำเนินงำนและกำรศึกษำแนวทำง

กำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรป้องกนัน�ำ้ท่วมในลุม่แม่น�ำ้โขงซึง่จะได้

ด�ำเนินกำรประสำนควำมร่วมมือต่อไป

เขื่อนไฟฟ้าพลังน�้า Fredenau
คณะผู้แทนไทยได้เดินทำงเข้ำเยี่ยมชมโครงกำรไฟฟ้ำ

พลังน�้ำ Fredenau โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ 

แผนงำนหลกัในกำรใช้ประโยชน์แม่น�ำ้ดำนบูในประเทศออสเตรยี 

ในปี ค.ศ. 1954 ภำยหลังจำกนั้นในปี ค.ศ. 1985 ร่ำงโครงกำร

ไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ Fredenau ได้ถกูเสนอให้กบัคณะกรรมกำรบรหิำร 

Municipality ของเวียนนำ และได้มีกำรศึกษำควำมเป็นไปได ้

ของโครงกำรในปี ค.ศ. 1992 โครงกำรดังกล่ำวได้ถูกอนุมัต ิ

และด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยกำรก่อสร้ำงได้ใช้เวลำท้ังหมด 6 ปี 

ซึ่งโครงกำรได้ก่อสร้ำงเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1998 กำรก่อสร้ำง

โครงกำรเข่ือนไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ Fredenau นอกจำกจะช่วยสนบัสนนุ

ด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำแล้วยังคงช่วยในกำรป้องกันน�้ำท่วมเมือง 

รวมถึงกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำบำดำลและกำรเพิ่มปริมำณ 

น�้ำบำดำลจำกกำรกักเก็บน�้ำให้มีปริมำณสูงขึ้นเนื่องจำกกำร 

ใช้น�้ำบำดำลจำกกำรชลประทำนส่งผลให้ปริมำณและคุณภำพ 

น�้ำบำดำลลดลง

เขื่อน River Váh Water Dam
แม่น�้ำ Váh River เป็นแม่น�้ำสำขำของแม่น�้ำดำนูบ 

(Danube River) ในประเทศสำธำรณรัฐสโลวักโดยมีต้นก�ำเนิด

จำกภเูขำ Tatras ไหลจำกตะวนัออกไปสูท่ำงทศิใต้มคีวำมยำว 402 

กิโลเมตร และมีพื้นท่ีลุ่มน�้ำครอบคลุม 16,780 ตำรำงกิโลเมตร  

(หรือมีพื้นที่โดยประมำณร้อยละ 34.21 ของประเทศสำธำรณรัฐ

สโลวัก) และบำงส่วนของลุ่มน�้ำอยู่ในประเทศโปแลนด์ พื้นที่ของ

ลุ่มน�้ำดังกล่ำวเป็นพื้นท่ีท่ีมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงมำก

ของประเทศสำธำรณรัฐสโลวัก ในอดีตแม่น�้ำ Váh River ได้ใช้ใน 

กำรขนส่งไม้ในล�ำน�้ำและกำรประมงในปัจจุบันน�้ำในแม่น�้ำ 

Váh River ได้ถูกน�ำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำกำรเกษตรกรรมและ

อุตสำหกรรม กิจกรรมสันทนำกำร กำรเดินเรือ และกำรประมง



species, 5,000 animals, and 100 fish. The Danube river 
delta is the world’s largest wetland area, covering area 
6,750 square kilometers in Romania and Ukraine.

The Ministry of Environment of the Slovak 
Republic was established on 2 November 2010. This  
organization has function as the main agency for managing 
and monitoring environment by taking responsibility 
for water management (surface and groundwater). In 
addition, the missions also comprise of prevention and 
protection of environment and pollution, implementation 
of environmental impact analysis reports, formulation of 
environmental and water resource management policies 
related to pollution reduction released by industrial factories 
according to the Directive 2000/60/EC. Moreover, the 
tasks cover in flooding prevention, water storage measures, 
dam construction, retard of water flow for flood protection 
problems, increase of groundwater, reduction of losses 

from sending water supplies, preparation of data systems 
and monitoring of river water quality.

The Thai delegation met with the executives of the 
Slovak Republic Ministry of Environment. Furthermore, 
the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Natural 
Resources and Environment (Mr. Surapol Pattanee) has 
presented the Mekong River Commission’s roles and 
missions and the Thai delegation listened to a summary 
of the Slovak Republic’s water resource management. The 
framework of cooperation and guidelines for development 
and capacity building in transboundary water resources 
management was discussed in this meeting and the Slovak 
Republic expressed interests in exchange of knowledge 
and experience related to applying of integrated water 
resource management (IWRM) in operations and study 

in guidelines of flood protection in the Mekong river 
basin which it will be implemented in further cooperation.
Fredenau Hydro Power Plant

The Thai delegation has visited the Fredenau 
Hydro Power Plant project. This project was a part of 
Austria’s master plans to utilize of water in the Danube 
river in 1954. Later in 1985, the draft of the Fredenau 
Hydro Power Plant project was presented to the Vienna 
City Council and a feasibility study of the project was 
conducted in 1992. After the project was approved,  
construction took a total of 6 years until it completed 
in 1998. Not only does this project support electrical 
production, but also it assists to prevent flooding in city. 
Additionally, this project is beneficial in improving of 
groundwater quality and increase of groundwater storage 
due to decrease of groundwater quality and quantity from 
irrigation.

River Váh Water Dam 
The Váh river is a tributary of the Danube river in 

the Slovak Republic and it originates from Mount Tatras, 
flowing from east to south with the length of 402 kilometers. 
An area of river basin is about 16,780 square kilometers 
(or approximately 34.21% of the Slovak Republic), 
covering in some part of river basin in Poland. There is 
highly economic development in this river basin of the 
Slovak Republic. In the past time, the Váh river was the 
places of transportation of logs and fishery. At the present, 
this river has been used in production of electrical power, 
agriculture, industry, recreational activities, navigation and 
fishery. the Váh river has been developed since 1870 by 
the Water Management Construction Company which is 
an responsible agency for survey, design and construction 
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แม่น�ำ้ Váh River ได้เริม่กำรพัฒนำต้ังแต่ปี ค.ศ. 1870 มหีน่วยงำน 

Water Management Construction Company เป็นหน่วยงำน

รบัผดิชอบเก่ียวกับกำรส�ำรวจออกแบบและกำรก่อสร้ำงเข่ือนโดย

มีเขื่อนที่ส�ำคัญในแม่น�้ำ 2 เขื่อน คือ เขื่อน Oravská priehrada 

และเขื่อน Liptovská Mara ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วม 

รวมทั้งกำรก่อสร้ำงคันกั้นน�้ำเพื่อป้องกันน�้ำท่วมเมือง

เขื่อน Oravská priehrada ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ

ใช้งำน เม่ือปี ค.ศ. 1953 มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ  

กำรป้องกันน�ำ้ท่วม กำรใช้น�ำ้เพือ่กำรอปุโภคบรโิภค อตุสำหกรรม 

กิจกรรมกีฬำและสันทนำกำร ตัวเขื่อนมีควำมสูง 41 เมตร  

กว้ำง 8 เมตร และยำว 291 เมตร ครอบคลุมพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำ 

1,181.7 ตำรำงกโิลเมตร ตดิตัง้เครือ่งก�ำเนดิไฟฟ้ำ จ�ำนวน 2 เครือ่ง  

และมีก�ำลังผลิตไฟฟ้ำรวม 21.8 เมกะวัตต์

เขื่อน Liptovská Mara เป็นอีกหนึ่งเขื่อนท่ีควบคุม

กำรไหลของน�้ำลงสู่ท้ำยน�้ำของแม่น�้ำ Váh River โดยเขื่อน 

ดงักล่ำวได้เร่ิมต้นกำรใช้งำนเมือ่ปี ค.ศ. 1975 โครงสร้ำงของเขือ่น

เป็นเขื่อนดิน มีขนำดควำมสูง 52.5 เมตร ติดตั้งเครื่องก�ำเนิด

ไฟฟ้ำ จ�ำนวน 2 เครื่อง และมีก�ำลังผลิตไฟฟ้ำรวม 4.8 เมกะวัตต์  

มีพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำ 1266.5 ตำรำงกิโลเมตร ปริมำณฝนตกเฉลี่ย

ต่อปี 1,014 มิลลิเมตร วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำง เพื่อเพิ่มระดับ

น�้ำในแม่น�้ำ Váh River ส�ำหรับกำรท�ำกำรชลประทำนและ

อุตสำหกรรม กำรป้องกันน�้ำท่วม กำรผลิตไฟฟ้ำ รวมถึงกิจกรรม

กีฬำและสันทนำกำร

โครงการไฟฟ้าพลังน�้า Cunovo และ Gabcikovo
จำกสนธิสัญญำบูดำเปสต์ (Budapest Treaty)  

ปี ค.ศ. 1977 ระหว่ำงประเทศฮงักำรแีละประเทศเชโกสโลวำเกยี  

ได ้มีแผนงำนในกำรพัฒนำกำรก ่อสร ้ำงเขื่อนกำรเดินเรือ 

กำรป้องกันน�้ำท่วมและกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำโครงกำรไฟฟ้ำ 

พลังน�้ำ Cunovo และ Gabcikovo ได้สร้ำงแล้วเสร็จในปี  

ค.ศ. 1992 โดยเขื่อน Cunovo ใช้ประโยชน์เพื่อกำรเดินเรือทำง

ช่องซ้ำยของแม่น�้ำในส่วนช่องขวำของแม่น�้ำใช้ประโยชน์เพื่อ

กำรป้องกันน�้ำท่วมจำกแม่น�้ำดำนูบโดยมีทำงระบำยน�้ำล้นซึ่ง

ควบคุมโดยบำนระบำย 27 บำน ระบำยน�้ำเข้ำสู่คลองระบำยน�้ำ

และพื้นที่รองรับน�้ำท่วมในช่วงหน้ำน�้ำส�ำหรับโครงกำรดังกล่ำวมี

ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 24 เมกะวัตต์ และมีโรงงำนผลิตไฟฟ้ำย่อย 

เพิ่ม 1 เมกะวัตต์ เพิ่มเติมนอกจำกนี้ยังได้รับประโยชน์ทำงอ้อม 

จำกกำรก่อสร้ำงเขื่อน Cunovo ท�ำให้เกิดแก่งน�้ำสลำลม 

ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำทำงน�้ำ

ส�ำหรับเขื่อน Gabcikovo ได ้ เริ่มก ่อสร ้ำงเมื่อ 

ปี ค.ศ. 1991 และก่อสร้ำงแล้วเสรจ็ในปี ค.ศ. 1996 ประกอบด้วย  

2 ส่วนหลัก คือ โรงงำนผลิตไฟฟ้ำและช่องทำงเดินเรือโดย 

ช่องทำงเดินเรือได้ถูกออกแบบโดยกำรใช้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ระดับน�้ำจำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำซึ่งมีควำมแตกต่ำงของ 

ระดับน�้ำโดยประมำณ 20 เมตร โรงงำนผลิตไฟฟ้ำตั้งอยู่บน 

ฝ่ังขวำของแม่น�ำ้ดำนบูมกี�ำลงัผลติไฟฟ้ำที ่2,650 กกิะวตัต์ชัว่โมง

ต่อปี เป็นโรงงำนผลิตไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศสโลวำเกีย 

ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำตลอด 20 ปี  มีเรือที่ผ่ำนช่องทำง

เดินเรือดังกล่ำวแล้วจ�ำนวน 300,000 ล�ำ ซึ่งได้ขนถ่ำยผู้โดยสำร

ทั้งหมด 5,000,000 คน

สรุปและข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงาน
1. กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอย่ำงม ี

ประสิทธิภำพกำรจัดท�ำข้อตกลงและมีหน่วยงำนที่ก�ำหนด

บทบำท/หน้ำท่ีอย่ำงชัดเจนรวมท้ังประสบกำรณ์และควำมรู้

จำกกำรศึกษำและค้นคว้ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 

มีส่วนส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

ข้ำมพรมแดน

2. เนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำมีควำม

หลำกหลำยเทคโนโลยีและเทคนิควิธีกำรท่ีเหมำะสมจึงเป็น 

เครื่องมือที่ส�ำคัญที่ควรจะปรับใช้ให้เหมำะสมตำมเงื่อนไข 

ทำงสภำพภูมิประเทศอุทกวิทยำเศรษฐกิจและสังคมของลุ่มน�้ำ

3. กำรศึกษำเรียนรู ้จำกประสบกำรณ์กำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรน�้ำลุ่มน�้ำอื่นๆ รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

มคีวำมจ�ำเป็นต่อองค์กรซึง่นอกจำกกำรพฒันำควำมรูแ้ละเทคนคิ

ทำงวิชำกำรที่จะได้รับแล้วยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำร

จดักำรทีจ่ะเป็นส่วนผลกัดนัให้กำรด�ำเนนิงำนประสบควำมส�ำเรจ็

ในอนำคต

4. สิ่งก่อสร้ำงท่ีได้รับกำรออกแบบท่ีเก่ียวข้องกับ

ทรัพยำกรน�้ำควรมีควำมหลำกหลำยในกำรใช้ประโยชน์และ

สำมำรถเช่ือมโยงไปสู ่ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้ทำง

เศรษฐกิจทั้งด้ำนตัวอำคำรและกำรใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำ Cunovo ที่สำมำรถได้รับประโยชน์ 

ทำงอ้อมจำกกำรท�ำให้เกดิเกำะแก่งน�ำ้สลำลมซึง่ใช้ในกำรแข่งขนั

กีฬำทำงน�้ำ เป็นต้น



of dams. There are 2 important dams in The Váh river 
Oravská priehrada dam and Liptovská Mara dam which 
main functions are to manage of floods and construction 
of dikes to flood protection in city.

The Oravská priehrada dam was constructed and 
operational in 1953. The main purposes are for electrical 
generation, flood protection and water utilization in 
consumption, industry, sports and recreational activities. 
The dam has a height of 41 meters, a width of 8 meters, 
and a length of 291 meters. It covers catchment area about 
1,181.7 square kilometers. The dam has been installed 2 
electrical generators with the total capacity about 21.8 MW.

Another dam is the Liptovská Mara dam which 
controls water flow to the end of the Váh river. This dam 
run in 1975. The structure of dam is earthen dam with a 
height about 52.5 meters. This dam has installed 2 electrical 
power generators with the total capacity about 4.8 MW. 
The catchment of Liptovská dam is about 1266.5 square 
kilometers and an annually average rainfall is 1,014 mm. 
The main purpose of dam are to increase water levels in 
the Váh river for irrigation and industry, flood protection, 
electrical production, sports ,and recreational activities.
Cunovo and Gabcikovo Hydro Power Plant Project.

From The Budapest Treaty of 1977 between 
the Republic of Hungary and Czechoslovakia, it led to 
development plans for dam construction, navigation, flood 
protection, and electrical generation. The Cunovo and 
Gabcikovo Hydro Power Plant project were completed 
in 1992. Cunovo dam was used for navigation on the left 
channel of the river while the right channel was used for 
flood protection from the Danube river by using of the 
spillway which water has been controlled by 27 tainter 

gate. The water from dam will drain into drainage canals  
and areas of retarding water in rainy season. This project 
can produce electricity about 24 MW and a minor power 
plant which produces electricity 1 MW. Furthermore, there 
is indirect benefit from recreation activities, whitewater 
slalom sports, in area of Cunovo dam.

Gabcikovo Dam has been constructed in 1991 
and it was completed in 1996. This dam combines with 
2 main parts, namely the power plant and channels of the 
navigation which it designed from using the difference 
of water levels from electrical production, approximately 
20 meters. The power plant is located on the right side of 
the Danube river and it has capacity about 2,650 GWh 
per year. Gabcikovo dam is the largest electrical power 
plant in Slovakia. During 20 years of operations, over 
300,000 ships passed through this channel and it delivers 
passengers over 5,000,000 persons.
Conclusion and Recommendations from Study Visits

1. Efficient international cooperation, clearly 
specified roles/duties in agreement and agencies, and 
experience and knowledge from studies and researches 
on water resource management are significant to success 
of transboundary water resource management.

2. Because of the variety in water resource 
management, suitable technologies and techniques are 
an important instrument which should be appropriately 
applied according to the conditions of the river basin, 
namely geography, hydrology, economy, and sociality.

3. Learning of experience and exchange of 
knowledge in water resource management from other 
river basins are essential for organizations. Apart from 
improving knowledge and academic techniques, those 
topics will also build management networks which will 
drive the success in the future.

4.The designed structures which are related to 
water resources should have diversity in uses and can link 
to generate of income both in building and other uses , 
such as the Cunovo Hydroelectric Power Station project 
which can receives indirect benefits from whitewater 
slalom sports.,etc.
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นับเป็นควำมภำคภูมิใจของประเทศไทยที่ในปี 2557 

เทศบำลในประเทศไทยคว้ำรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง 

ที่ยั่งยืนถึง 3 รำงวัล ได้แก่ เทศบำลนครเชียงรำย รับรำงวัล

อำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทเสนอโดยประเทศ  

(Nomination) เทศบำลนครนครสวรรค์ และเทศบำลเมือง

ร้อยเอ็ดชนะเมืองขนำดเล็กในภูมิภำคอำเซียน รับรำงวัลอำเซียน

ด้ำนส่ิงแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประเภทแข่งขันด้ำนน�้ำ (Clean 

water) และด้ำนขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean Land) ตำมล�ำดับ 

รำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN 

ESC Awards) เป็นกำรด�ำเนินงำนภำยใต้คณะท�ำงำนอำเซียน

ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on 

Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ซึ่งก�ำหนด

ไว้ในแผนงำนกำรจัดตั้งประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 

(2009-2015) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประเทศสมำชิกอำเซียน

มกีำรด�ำเนินงำนมุง่สูก่ำรจดักำรสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื และเป็น

แรงจงูใจในกำรส่งเสรมิแนวปฏบิติัในเรือ่งสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื 

รวมทั้งกระตุ้นให้เมืองในภูมิภำคอำเซียนด�ำเนินงำนตำมกรอบ

และตวัชีว้ดัอำเซยีนกำรจัดกำรสิง่แวดล้อมเมอืงอย่ำงยัง่ยนืในด้ำน

อำกำศ (Clean Air) ด้ำนน�้ำ (Clean Water) และด้ำนขยะและ

พื้นที่สีเขียว (Clean Land) โดยก�ำหนดรำงวัลฯ เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ประเภทกำรเสนอโดยประเทศ (Nomination) และ

ประเภทแข่งขนั (Competition) และก�ำหนดขนำดของเมอืงตำม

จ�ำนวนประชำกร ได้แก่ เมอืงขนำดเลก็ จ�ำนวนประชำกร 20,000-

750,000 คน และเมืองขนำดใหญ่ จ�ำนวนประชำกร 750,000-

1,500,000 คน ท้ังนี้ คณะท�ำงำนอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมือง

ที่ยั่งยืนก�ำหนดให้มีรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน

ในทุก 3 ปี โดยรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืน 

มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551 ซึ่งในขณะนั้นคณะท�ำงำนอำเซียน 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนก�ำหนดให้ประเทศสมำชิกอำเซียน

ท้ัง 10 ประเทศ พิจำรณำคัดเลือกเมืองท่ีเหมำะสมประเทศละ  

1 เมือง เพื่อเสนอเข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมประเภท

เสนอโดยประเทศ โดยไม่ได้ก�ำหนดขนำดของเมอืง ซ่ึงประเทศไทย

เสนอกรงุเทพมหำนครเข้ำรบัรำงวลัฯ ในด้ำนขยะและพืน้ทีส่เีขยีว  

ส�ำหรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองท่ียั่งยืนครั้งที่ 2  

เมื่อปี 2554 ประเทศไทยเสนอเทศบำลนครภูเก็ตเข้ำรับรำงวัลฯ 

ประเภทกำรเสนอโดยประเทศในด้ำนอำกำศและเสนอเทศบำล

นครพิษณุโลก เข้ำรับรำงวัลฯ ประเภทแข่งขันในด้ำนขยะและ

พื้นที่สีเขียว ซึ่งเทศบำลนครพิษณุโลกได้รับรำงวัลชนะเลิศ

ส�ำหรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 

ปี 2557 ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ในฐำนะหน่วยประสำนงำนกลำง (National Focal Point)  

ของประเทศไทยด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน  

ได้เชิญชวนเทศบำลท่ัวประเทศท่ีมีจ�ำนวนประชำกรตำมเกณฑ์ 

ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 151 แห่ง เข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลอำเซียนด้ำน 

สิง่แวดล้อมเมอืงท่ียัง่ยนื โดยมเีทศบำลท่ีสนใจส่งผลกำรด�ำเนนิงำน 

รางวัลอาเซียน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ปี 2557
สุรีย์พร  เกิดแก่นแก้ว*

*นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร ส�ำนักงำนประสำนกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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In this year, Thailand is proud to announce that 
three municipalities, Chiangrai, Nakhon Sawan, and 
Roi-Et, received the ASEAN Environmentally Sustainable 
Cities (ESC) Award 2014. Chiangrai Municipality has got 
ASEAN ESC Award for nomination while Nakhon Sawan 
and Roi-Et won the small ASEAN cities for competition 
and received the Certificate of Recognition for clean water 
and clean land, respectively.

ASEAN ESC Award is implemented by the 
ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable 
Cities (AWGESC) indicated in the ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint (2009-2015). The ASEAN ESC 
Award aims to make ASEAN cities environmentally 
sustainable by recognizing exemplary efforts and sharing best 
indigenous practices to keep cities clean, green, and liveable. 
Furthermore, the ESC award serves as an incentive for 
cities in ASEAN to promote environmentally sustainable 
practices and to stimulate the cities in implementing with 
the ESC framework and key indicators for clean air, clean 
water, and clean and green land. AWGESC created two 
awards, “the ASEAN ESC Award” for nomination in 
each country and “the Certificates of Recognition” for 
competition. On competitive basis in three areas there 

are two categories, small city 
with population of 20,000-750,000 and big 
city with population of 750,000-1,500,000. 
The awards conduct every three years. In 2008, 
the ASEAN ESC Award was inaugurated by 
nomination for ten ASEAN cities without the population 
criteria. Thus, Thailand nominated Bangkok to receive 
the award for clean and green land. In 2011, Thailand 
submitted Phuket Municipality for the 2nd ASEAN ESC 
Award and Phitsanulok Municipality for the Certificates 
of Recognition. With the best performance on waste 
management and green area, Phitsanulok won the Certificate 
of Recognition for small city on clean and green land at 
the first time of ESC competition in the ASEAN region.

For selecting process of the ASEAN ESC Award 
2014, the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning (ONEP) as Thailand’s focal point on 
AWGESC invited 151 municipalities based on the small 
city criteria throughout the country. Then, ten municipalities 
submitted their good environmental performance for 
consideration in three areas. For clean air, there was 
Chiangmai municipality. For clean water, there were two 
municipalities; Nakhon Sawan and Nakhon Ratchasima. 

2014
ASEAN Environmentally 
Sustainable Cities Award

Sureeporn Kerdkankaew*

* Environmentalist, Professional Level, Climate Change Management Coordination Division, 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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เข้ำรับกำรพิจำรณำ จ�ำนวน 10 แห่งใน 3 ด้ำน ดังนี้ ด้ำนอำกำศ  

ได้แก่ เทศบำลนครเชียงใหม่ ด้ำนน�้ำ ได้แก่ เทศบำลนคร

นครสวรรค์ และเทศบำลนครนครรำชสีมำ ด้ำนขยะและพื้นที ่

สีเขียว ได้แก่ เทศบำลนครเชียงรำย เทศบำลนครขอนแก่น 

เทศบำลนครรังสิต เทศบำลนครหำดใหญ่ เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด 

เทศบำลเมืองเพชรบุรี และเทศบำลเมืองกะทู้ (จังหวัดภูเก็ต) 

โดยส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกภำคส่วนต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกเทศบำลที่จะเสนอเข้ำ

รับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ทั้ง 2 ประเภท

ประกอบด้วย ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนำ

พลงังำนทดแทนและอนรุกัษ์พลงังำน กรมควบคมุมลพษิ สมำคม

สันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบัน

กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำจำกกำรน�ำเสนอ 

ของเทศบำล และเอกสำรประกอบ รวมทั้งกำรลงพื้นที่เพื่อ

ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของเทศบำล และได้คัดเลือกให้เสนอ

เทศบำลนครเชียงรำย เข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

เมืองที่ยั่งยืน โดยกำรเสนอของประเทศ พร้อมทั้งเสนอเทศบำล

นครนครสวรรค์ และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด เข้ำแข่งขันกับเมือง

ขนำดเลก็ในภมูภิำคอำเซยีน ด้ำนน�ำ้ (Clean Water) และด้ำนขยะ

และพื้นที่สีเขียว (Clean Land) ตำมล�ำดับ ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำน 

ที่โดดเด่นของเทศบำลทั้ง 3 แห่ง มีดังนี้

เทศบาลนครเชยีงราย เป็นเทศบำลทีม่ผีลกำรด�ำเนนิงำน 

เด่นชัดด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและพ้ืนที่สีเขียวอย่ำงยั่งยืน 

โดยมีกำรจัดกำรมูลฝอยตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง เน้นกำร

จัดกำรมูลฝอยอย่ำงมีส่วนร่วม กำรคัดแยกก่อนน�ำไปก�ำจัด  

กำรจัดตั้งธนำคำรขยะทั้งในชุมชนและโรงเรียน กำรจัดกำร

ขยะรีไซเคิลโดยกระบวนกำร 3R (Reduce Reuse Recycle)  

กำรเพิม่มลูค่ำจำกขยะอนิทรย์ีและสิง่ของเหลอืใช้ เช่น กำรท�ำปุย๋

หมักจำกใบไม้ กำรท�ำกระถำงจำกใบไม้แห้ง และกำรประดิษฐ์

สิ่งของหรือของที่ระลึกจำกลูกไม้ กำรผลิตกระดำษสำจำกเศษ

กระดำษเหลือใช้ รวมทั้งมีควำมร่วมมือกับเมืองข้ำงเคียงจ�ำนวน 

12 แห่งในกำรจัดกำรมูลฝอยต้นทำง ขณะท่ีกำรจัดกำรมูลฝอย

ปลำยทำงใช้วิธีฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล (Sanitary Land-

fill) ส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนด้ำนพืน้ทีส่เีขยีว เทศบำลนครเชยีงรำย 

มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของเมือง 

แห่งต้นไม้ โดยมุ่งเน้นกำรดูแลพื้นท่ีสีเขียวในเมือง มีกำรจัดท�ำ

ฐำนข้อมูลทะเบียนพันธุ์ไม้ใหญ่ กำรอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง 

กำรอนรุกัษ์พนัธุไ์ม้ท้องถ่ิน และกำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำง

ชวีภำพอย่ำงยัง่ยนื โดยเน้นกระบวนกำรมส่ีวนร่วม และส่งเสรมิให้

ชมุชนและประชำชนเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรดแูลรกัษำพืน้ทีส่เีขยีว  

จนได้รบัรำงวลัมำกมำย อำท ิรำงวลั Zuangzhou International 

Awards for Urban Innovation 2012 ใบประกำศเกียรติคุณ

จำกองค์กำรสหประชำชำติ ในฐำนะที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวอย่ำง 

ทีด่ ี(Good Practice) ในกำรจดักำรแบบองค์รวมด้ำนกำรควบคุม

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รำงวัล 1 ใน 1000 เมืองระดับโลก  

พิทักษ์คุณภำพชีวิตและสุขภำพคนเมือง (1000 CITIES 1000 

LIVES) จำกกระทรวงสำธำรณสุขและองค์กำรอนำมัยโลก 

(World Health Organization: WHO)

เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นเทศบำลที่มีกำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในด้ำนน�้ำมำอย่ำงต่อเนื่องและยำวนำน 

โดยมรีะบบผลติน�ำ้ประปำเพือ่ให้บรกิำรประชำชนในเขตเทศบำล

มำตัง้แต่ปี 2479 และสำมำรถให้บรกิำรน�ำ้ประปำครอบคลุมพืน้ที่

ในเขตเทศบำล และพื้นท่ีนอกเขตเทศบำลอีก 2,000 ครัวเรือน  

โดยมีคุณภำพน�้ำประปำท่ีได้มำตรฐำนผ่ำนค่ำมำตรฐำนของ

กำรประปำนครหลวง และองค์กำรอนำมัยโลก และได้รับ 

ใบประกำศรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุข “น�้ำประปำดื่มได้”  

มอก. 257-2549 ตัง้แต่ปี 2543 จนถงึปัจจบุนั ส�ำหรบัระบบบ�ำบดั

น�้ำเสียเทศบำลนครนครสวรรค์ มีท่อรวบรวมน�้ำเสียครอบคลุม

พืน้ทีเ่ทศบำล และเชือ่มต่อเข้ำกบัระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีแบบชวีมวล

ตะกอนเร่ง (Modified Sequencing Batch Reactor: MSBR) 

น�้ำทิ้งที่ผ่ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเสียผ่ำนค่ำมำตรฐำนน�้ำท้ิงตำมข้อ

ก�ำหนดระดับประเทศ ท�ำให้ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเทศบำล

นครนครสวรรค์เป็นแหล่งศกึษำดงูำนของหน่วยงำนและเทศบำล 

ทั้งในและต่ำงประเทศ
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For clean land, there were seven municipalities; Chiangrai, 
Roi-Et, Khonkhan, Rangsit, Petchaburi, Hatyai (Songkha 
province) and Katu (Phuket province). In selection of the 
best municipality for award, a committee from various 
sectors was appointed. It was comprised of ONEP,  
the Department of Local Administration, the Department 
of Alternative Energy Development and Efficiency, the 
Pollution Control Department, the National Municipality 
League of Thailand and the two experts from the universities. 
The committee considered the environmental performance 
of cities by the presentation, document and field check. 
As a result, Chiangrai municipality was selected as  
the nomination for 3rd ASEAN ESC Award. Meanwhile 
Nakhon Sawan and Roi-Et municipalities were selected 
to compete for clean water and clean land, respectively. 
The outstanding environmental performance of three 
municipalities is the following.  

Chiangrai Municipality is prominent for  
sustainable waste and green area management. The 
solid waste is managed from the start to the end process 
with emphasis on a participatory approach. The waste 
is separated at the source. Then, waste recycling banks 
are set up in schools and communities. The 3R (Reduce, 

Reuse and Recycle) process plays an important role in 
waste recycling. Organic waste value-adding approach 
includes making compost from yard waste, making 
plant pots from dry leaves, making souvenirs from plant 
seeds and making mulberry paper from the paper scraps. 
In addition, there has been cooperation and networking 
with 12 nearby municipalities for the upstream solid waste 
management while the sanitary landfill has been utilized 
for the end process. For the notable green area, Chiangrai 
municipality has carried out continuously and became a 
model of tree city with emphasis on taking care of urban 
green area. With a participatory approach to increase and 
maintain the urban green area, there are several programs 
such as the database of plant species, conservation of 
large plant species and local plant species, sustainable 
urban biodiversity and so on. In consequently, Chiangrai 
municipality has become well-known and recognized in 
world stage and thus received the exemplary award, for 
example, the Zuangzhou International Award for Urban 
Innovation 2012, UN certification for good practice in 
biodiversity holistic management, the 1000 Cities 1000 
Lives Award from the World Health Organization.

Nakhon Sawan Municipality is prominent 
for sustainable in term of clean water for a long time. 
The water supply system was set up for serving its  
people since 1936. Presently, the system’s service covers 
the whole area of municipality and extends to outside  
approximately 2,000 household. The quality of water  
supply meets the standard of the Metropolitan 
Waterworks Authority and World Health Organization. 
Consequently, the municipality has received the “Drinkable Tap  
Water” certification by the Ministry of Public Health in 
according with TIS 257-2549 since 2000 until present.  
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเทศบำลที่มีกำรบริหำร

จัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง ค�ำนึงถึงควำมสะอำด

ของเมอืงเป็นส�ำคญัเน้นกำรคดัแยกของเหลอืใช้จำกแหล่งก�ำเนดิ  

โดยกำรรับซื้อขยะรีไซเคิลจำกชุมชนตำมรำคำตลำด และ
มีร้ำนรับซ้ือขยะเอกชนกระจำยอยู ่ทั่วเมือง กำรด�ำเนินงำน 
ที่ โดดเด ่นของเทศบำล คือ  เทศบำลเมืองร ้อยเอ็ดได ้
ท�ำควำมตกลงกับชุมชนให้มีกำรจัดเก็บค่ำขยะในชุมชนเอง  
ซึ่งรำยได้หลังหักส่วนหนึ่งให้กับเทศบำลแล้ว ชุมชนสำมำรถ 
น�ำมำบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณะต่ำงๆ ในชุมชนตนเองได้  
ซึ่งเป็นกำรกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นควำมส�ำคัญในกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมและเป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำย 
ให้กบัคนในชมุชนได้เป็นอย่ำงดสี�ำหรบักำรจดักำรขยะปลำยทำง 
เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดได้ร ่วมมือกับภำคเอกชนน�ำขยะจำก 
บ่อฝังกลบ (Landfill) มำคัดแยกและส่งต่อเอกชนท�ำประโยชน์ 
ท�ำให้เทศบำลมีรำยได้จำกกำรจัดกำรมูลฝอย และภำคเอกชน
มีผลพลอยได้ (By Product) คือ กำรน�ำวัสดุที่คัดแยกได้ 
ไปใช้ประโยชน์ อำทิ พลำสติกน�ำไปผลิตน�้ำมันดิบ ขณะที่เศษ
ผ้ำ พลำสติกแข็ง พลำสติกชิ้นเล็กน�ำไปท�ำเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้ำ 
อิฐปูนน�ำมำท�ำถนน ดินน�ำไปปลูกต้นไม้ ส�ำหรับกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนพื้นที่สีเขียว เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดมีสวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำงเมือง 2 แห่ง ได้แก่ บึงพลำญชัย และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ที่เป็นหนึ่งในสิบสองแห่งทั่วประเทศ 
เพื่อเป็นปอดให้กับประชำชนเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถ่ิน 
และพันธุ์ไม้โบรำณท่ีมีคุณค่ำทำงด้ำนวัฒนธรรม นอกจำกนั้น 
เทศบำลเมืองร้อยเอ็ดมีผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นและสำมำรถ 
เป็นต้นแบบให้กับเทศบำลและหน่วยงำนอื่นๆ ได้ คือ กำรเพิ่ม
พืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณพืน้ทีคู่เมอืงซึง่เป็นเขตโบรำณสถำน โดยกำร
ย้ำยชมุชนแออดัทีบ่กุรกุบรเิวณพืน้ทีคู่เมอืงออกโดยควำมสมคัรใจ
และฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่สีเขียวของเมือง

จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่โดดเด่นของเทศบำลทั้ง 
3 แห่ง และกำรน�ำเสนอของส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในฐำนะผู้แทนประเทศไทย 
ในครำวกำรประชุมคัดเลือกเมืองเข ้ำ รับรำงวัลอำเซียน 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2557  

ณ จังหวัดภูเก็ต และกำรประชุมคณะท�ำงำนอำเซียนด้ำน 
สิง่แวดล้อมเมอืงท่ียัง่ยนื ครัง้ท่ี 12 (12th Meeting of the ASEAN 
Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 
12th AWGESC) เมือ่วนัท่ี 27-28 พฤษภำคม 2557 ณ จงัหวดัภเูกต็  
ประเทศไทย ท่ีประชุมได ้มีมติคัดเลือกให ้ เทศบำลนคร 
นครสวรรค์ และเทศบำลเมืองร ้อยเอ็ด ของประเทศไทย  
ชนะเลศิได้รบัรำงวลัอำเซยีนด้ำนสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนืประเภท
แข่งขันในด้ำนน�้ำ (Clean Water) และด้ำนขยะและพื้นที่สีเขียว 
(Clean Land) ตำมล�ำดับ และเห็นชอบตำมที่ประเทศไทย
เสนอให้เทศบำลนครเชียงรำย เข้ำรับรำงวัลอำเซียนด้ำนสิ่ง
แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื ประเภทเสนอโดยประเทศ ทัง้นี ้เมอืงทีเ่ข้ำ 
รบัรำงวลัอำเซยีนด้ำนสิง่แวดล้อมเมอืงทีย่ัง่ยนื ประเภทเสนอโดย
ประเทศ มทีัง้สิน้ 10 เมอืงจำก 10 ประเทศสมำชกิอำเซยีน ได้แก่  
(1) Bandar Seri Begawan บรไูนดำรสุซำลำม (2) Battambang 
Municipality รำชอำณำจกัรกมัพชูำ (3) Balikpapan สำธำรณรฐั
อินโดนีเซีย (4) LuangPrabang สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว (5) Melaka มำเลเซีย (6) Yangon สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร์ (7) San Carlos สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
(8) North West District สำธำรณรัฐสิงคโปร์ (9) เทศบำลนคร
เชียงรำยรำชอำณำจักรไทย และ (10) Hue City สำธำรณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนำม ส�ำหรบัเมอืงทีช่นะเลศิประเภทแข่งขนั ได้แก่ 
เมืองขนำดเล็ก : เมือง Da Lat สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 
(ด้ำนอำกำศ : Clean Air) เทศบำลนครนครสวรรค์รำชอำณำจกัร
ไทย (ด้ำนน�้ำ : Clean Water) และเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด
รำชอำณำจักรไทย (ด้ำนขยะและพื้นท่ีสีเขียว: Clean Land)  
เมืองขนำดใหญ่ : Tangerang สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย (ด้ำน
อำกำศ: Clean Air) Phnom Penh รำชอำณำจักรกัมพูชำ (ด้ำน
น�ำ้: Clean Water) และ Davao City สำธำรณรฐัฟิลปิปินส์ (ด้ำน
ขยะและพื้นที่สีเขียว : Clean Land)

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อมรวมท้ังหน่วยงำนต่ำงๆ ได้สนับสนุนและผลักดัน 
โดยร่วมมือกับเทศบำล ท�ำงำนกันอย่ำงเข้มข้นและเข็มแข็ง  
เพื่อให้เทศบำลและประเทศไทยมุ ่งสู ่ควำมเป็นเมืองท่ียั่งยืน 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมในระดับอำเซียน ดังในปี 2557 นี้ 
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For the wastewater treatment system, the sewerage system  
covers the municipality’s area and links to the wastewater 
treatment plant, the Modified Sequencing Batch Reactor 
(MSBR). The effluent meets national standard. Thus, 
Nakhon Sawan Municipality’s wastewater treatment 
system is a notable demonstration site for both domestic 
and international agencies and municipalities. 

Roi-Et Municipality is prominent for cleanliness in 
term of clean and green city. The solid waste management 
from the beginning until the end process takes into account 
the cleanliness on emphasis with the waste segregation at 
source. Thus, the recycled waste is bought from households 
and communities at the market price. There are numerous 
waste recycling shops throughout the municipality.  
The key success is the cooperation between community 
and municipality. The community set up the fee for waste 
collection with participation and collected their own the 
fee. After partial deduction for municipality, the income 
can then be used for public services of the community. 
This incentive motivates the residents to realize the 
importance of environmental management and builds 
cooperation and networks. For the end process, Roi-Et 
municipality has cooperated with the private sector to 
separate the waste form landfill and transfer to further 
process by private firms. Consequently, the municipality 
has income from waste management and the private sector 
gains the by-products of waste sorting. For example, plastic 
is converted into oil while cloth, hard plastic and small 
pieces of plastic are used as fuel to generate electricity. 
Brick and cement scraps are used to land and road  
reclamation and soil is used as planting soil. For the urban 
green area, there are two major parks, Phalanchai Lake 
and Somdet Phra Sri Nakharin Park, one of the twelve 
such parks in the country. This park acts as the lung of 
city and the conservation place for local plant species and 
culturally-valuable ancient plant species. Furthermore, 

the municipality is excellent and exemplary in terms of 
increasing green area in the vicinity of the city’s moats, 
an ancient historic area by re-locating and reclaiming the 
area from the densely populated illegal dwellers. 

As the results on excellent environmental  
performances of selected three municipalities and the 
presentation by ONEP in the 12th Meeting of AWGESC 
during 26-28 May 2014 in Phuket, Thailand, AWGESC 
approved that Chiangrai Municipality received the 3rd 

ASEAN ESC Award for nomination and Nakhon Sawan 
and Roi-Et Municipalities received the 2nd Certificates of 
Recognition as the winner for small cities on clean water 
and clean land, respectively. Moreover, 10 cities from 10 
countries received the 3rd ASEAN ESC Award. These are 
Bandar Seri of Brunei Darussalam, Battambang Municipality 
of Cambodia, Balikpapan of Indonesia, Luang Prabang of 
Lao PDR, Melaka of Malaysia, Yangon of Myanmar, San 
Carlos of Philippines, North West District of Singapore, 
Chiangrai Municipality of Thailand and Hue City of Viet 
Nam. In addition, 6 cities – 3 for small cities and 3 for 
big cities – received the Certificates of Recognition on a 
competitive basis. For small cities, there are Da Lat City 
of Viet Nam for clean air, Nakhon Sawan Municipality 
of Thailand for clean water and Roi-Et Municipality for 
clean land. For big cities, there are Tangerang of Indonesia 
for clean air, Phnom Penh of Cambodia for clean water 
and Davao City of Philippines for clean land.
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กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในปัจจุบัน เป็นประเด็นที่

ทุกภำคส่วนให้ควำมสนใจ และมองเห็นผลประโยชน์ของกำร

พัฒนำดังกล่ำวในรูปของตัวเงินที่จะเกิดขึ้นกับพื้นท่ีจำกกำร 

เดินทำงมำเยอืนของนกัท่องเทีย่ว และพบว่ำทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกได้เสื่อมโทรมลง

ตำมกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณนักท่องเที่ยว หรือตำมกำรเพิ่มข้ึน

ของควำมต้องกำรในกำรพฒันำพืน้ทีเ่พือ่ตอบสนองควำมสะดวก

สบำยในกำรมำเยือน

แม้ว่ำแนวคิดดังกล่ำวจะเป็นกระแสหลักที่มีอิทธิพล 

ต่อแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเทีย่วในปัจจุบนักต็ำม หำกเรำ

ใส่ใจค้นหำจะพบว่ำมีพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ท่ำมกลำงท้องทะเลตรำด 

บนเกำะหมำก เรำได้เห็นควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

แบบทวนกระแสหลักที่ต้องใช้ทั้งควำมอดทน กำรมีวิสัยทัศน์  

และกำรต่อสู ้กับกำรหลั่งไหลของกระแสทุนนิยมด้วยปัญญำ 

ของชุมชน จำกแนวคิด “น�าการท่องเที่ยวสู่การเป็นเครื่องมือ

จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม” ในพื้นที่ และประสบควำมส�ำเร็จได้

เป็นอย่ำงดี 

เส ้นทำงจักรยำนเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบน 

เกำะหมำกจึงเป็นโครงกำรที่ไม่ได้ตั้งใจพัฒนำกิจกรรมเพื่อตอบ

สนองต่อกำรท่องเที่ยวมำกเท่ำกับควำมต้องกำรน�ำกิจกรรมดัง

กล่ำวเป็นตัวกระตุ้นจิตส�ำนึกของชุมชนเพ่ือร่วมกันลดปริมำณ

จักรยำนยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในเกำะ โดยใช้ประเด็น

ของกำรสร้ำงชุมชนที่สุขสงบเป็นตัวชูโรงในกำรแก้ไขปัญหำและ

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องรำวของคนเกำะที่น่ำสนใจและควรค่ำ 

กับกำรชื่นชมต่อควำมพยำยำมจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อม 

จำกต้นทำงด้วยตนเอง ทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องมำคดิหำมำตรกำรควบคมุ

มลพษิทำงเสยีง หรือควบคมุระดับมลพษิทำงอำกำศ หรอืควบคมุ

กำรขยำยตัวของปั๊มน�้ำมัน รวมถึงปัญหำอุบัติเหตุ และควำม

ปลอดภัยในกำรสัญจรท้ังต่อนักท่องเท่ียวและสมำชิกในชุมชน 

ในภำยหลงั แต่มุง่สร้ำงควำมตระหนกัร่วมกันต่อปัญหำท่ีจะตำมมำ 

จำกกำรเพิ่มขึ้นของรถจักรยำนยนต์ผ่ำนกิจกรรมที่ส่งเสริม 

กำรท่องเท่ียวเพื่อกำรอนุรักษ์ให้เกิดข้ึนจริงและเห็นผลได้จริง 

ในพื้นท่ี นับเป็นเรื่องรำวกำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมต้นทำง 

ทีน่่ำสนใจต่อภมูปัิญญำของชมุชน และควำมสำมำรถในกำรผสำน

ควำมร่วมมือกับพลังภำยนอกได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

พฒันาการของเส้นทางจกัรยานเพือ่การท่องเทีย่วเชิงนเิวศ
เกาะหมาก

ดังที่ได้กล่ำวในเริ่มแรกแล้วว่ำกำรพัฒนำเส้นทำง

จกัรยำนเพือ่กำรท่องเทีย่วเชงินเิวศไม่ได้เกดิขึน้จำกควำมต้องกำร

เพิม่กจิกรรมกำรท่องเทีย่วให้กบัพืน้ที ่แต่เนือ่งมำจำกควำมกงัวลใจ 

ของคณะผูบ้รหิำรองค์กำรส่วนต�ำบลเกำะหมำก และกลุม่ท่องเทีย่ว 

ทีส่นใจเรือ่งกำรอนรุกัษ์ ได้เหน็สภำพกำรเพิม่ขึน้ของจกัรยำนยนต์

เส้นทางจักรยานลดมลพิษ เกาะหมาก
การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวบนฐาน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร*

 *อำจำรย์ประจ�ำสำขำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร
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Koh Mak Bike Route: 
Tourism Development Activity Based on Environmental 
Conservation

Tourism development for the present days  seems 
to be an issue concerns us all where the benefits of tourism 
industry are considered  in the form of money purchasing 
along the tourist areas.  However, many attractive places 
have been found to be in a poor condition as a consequence 
of  the degradation and the deterioration of the natural 
resources and the environments. This can be seen as  
a result of  the increase in tourist numbers that lead to 
a high demand for human needs on goods and services 
consumptions. 

Although tourism business  has been determined 
as a mainstream that can influence an idea of tourism  
development in present, we are still suffering the hardship 
of bringing good performance of tourism management 
into a particular area. This can be seen from a case of an 
attractive area of  Koh Mak, an island in the sea shore  of 
Trat Province. Tourism activities carried on in Koh Mak 
can be considered to be management tools expressing  
public determination on tourism development that  
attempt to act  against an effort of promoting tourism 
business as the mainstream. With this perspective, tourism 
management then needs  patience, vision and ambition 
to resist  capitalism. 

An eco-tourism programme initiated in Koh 
Mak has become a significant project of the area. In this 
connection, the bike route for Koh Mak’s eco-tourism  
is, therefore, a project that  aims at developing an 
activity  to promote the use of bicycles and then reduce 
motor-vehicles. By this means, public awareness will 
be raised and a peaceful community will be also built 
up. The following consequence  that is worth admiring 
for their attempt to manage environmental problems by 
themselves is in that they do not need to seek measures for 
controlling noise or air pollution, or even the expansion of 

gas stations, or the problems of accidents and safety for 
the commuting tourists and community members. Rather, 
the communities can put their focus on raising public 
concern  about the problems according to the increasing 
number of motorcycles. In the implementation aspect, 
this eco-tourism activity has already existed in the area 
that supports the promotion of natural and environmental 
conservation programme. In short, collaborations among 
interested parties can help resolve the problems at their 
roots as a whole. Thus, it is an interesting story of the 
management of environmental problems at the source 
by the community’s wisdom and ability to effectively 
cooperate with outside forces.
Development of a bike route for eco-tourism at Koh 
Mak

As outlined above the objective of developing a 
bike route for eco-tourism did not for promoting  tourism 
activity at local level. Rather, the programme was initiated 
with the purpose of natural resources and environmental 
alleviation. The local administrative organizations 
and the tourism groups who are concerned on natural  

*Professor of Tourism Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University

Rerkrat Pakkantorn*
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ในเกำะเพื่อตอบสนองกำรท่องเที่ยวเหมือนกับพื้นที่เกำะอื่นๆ  

จึงสนใจที่จะหำแนวทำงกำรชะลอหรือป้องกันกำรทะลักเข้ำมำ

ของจักรยำนยนต์เน่ืองจำกกลุม่คนเหล่ำนีท้รำบดีว่ำเสน่ห์ท่ีส�ำคญั

ของเกำะหมำก คอื ควำมสงบ และในขณะเดียวกนัควำมสงบทีว่่ำ

หมำยถึงควำมสงบทั้งต่อนักท่องเที่ยวและต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

อกีทัง้ได้เล็งเหน็ว่ำหำกปล่อยให้จกัรยำนยนต์รกุเกำะได้ นอกจำก

ประเดน็ควำมสงบแล้วยงัมเีรือ่งของมลพษิทำงเสยีง ควนัพษิจำก

ท่อไอเสีย และกำรพัฒนำปั๊มน�้ำมัน รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ทีไ่ม่พึงประสงค์กจ็ะตำมมำด้วย ประกอบกบัองค์กำรพฒันำพืน้ที่

พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (อพท.) ได้มีควำมร่วมมือกับ

ทำงพืน้ทีม่ำก่อนจำกกจิกรรมต่ำงๆ จึงได้ประสำนขอควำมร่วมมอื 

มำทำงนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัย

พะเยำ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ในด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว 

เพื่อลงพื้นที่เป็นคนกลำงในกำรประสำนกับชุมชนและออกแบบ

เส้นทำง ตลอดจนกิจกรรมและกำรสือ่ควำมหมำยในพืน้ทีบ่นฐำน

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแกนส�ำคัญ

การสร้างความเข้าใจร่วมกันมีความส�าคัญกว่าการสั่งการ 
โครงกำรน้ีเป็นตวัอย่ำงทีด่ขีองกำรมส่ีวนร่วมเนือ่งจำก

ชุมชนเหน็ปัญหำในต้นทำง คอื กำรเพิม่ขึน้ของจกัรยำนยนต์และ

คำดกำรณ์ได้เองว่ำปัญหำปลำยทำงในรูปของปัญหำสิ่งแวดล้อม

จะเกิดอะไรตำมมำและน่ำจะมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ในเชิงระบบ

นิเวศ และสังคมวัฒนธรรมอย่ำงไร จึงประสำนควำมร่วมมือ 

ไปยังหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือร่วมกันจัดกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  

และสรุปร่วมกันได้ว่ำจะแก้ไขโดยกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรปั่น

จักรยำนเพื่อศึกษำระบบนิเวศและวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งสิ่ง 

ท่ีเกิดขึ้นสะท้อนควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรร่วมมือกัน

ระหว่ำงชุมชนกับภำครัฐได้เป็นอย่ำงดี

อย่ำงไรก็ตำมกำรเข้ำไปของคณะผูว้จัิยยงัต้องสร้ำงกำร

มีส่วนร่วมต่อทั้งชุมชนและหน่วยงำนในพื้นที่ให้ได้ เนื่องจำกกำร 

ลงส�ำรวจทรัพยำกรกำรท่องเทีย่วทัง้ทำงธรรมชำติและวฒันธรรม

ในพื้นที่เพื่อสร้ำงจุดเชื่อมเป็นเส้นทำงจักรยำนและเค้ำโครงกำร 

สื่อควำมหมำยของเส้นทำงจักรยำนนั้น พบว่ำส่วนใหญ่ต้องผ่ำน 

พ้ืนที่ชุมชน ดังน้ันกำรได้รับควำมยินยอมและเห็นร่วมจำก

เจ้ำของพื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเนื่องจำกเรำต้องกำรแก้ไขปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมที่ก�ำลังจะเกิดแต่ก็ไม่ควรเพิ่มเติมปัญหำใหม่เรื่อง 

ควำมขัดแย้งลงไปในพื้นที่ 

การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ 
โครงกำรฯ มเีป้ำหมำยหลกัเพ่ืออำศัยกจิกรรมท่องเทีย่ว

ในกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่และส่งเสริม

กำรลดใช้พลังงำนด้วยกำรใช้จักรยำนทั้งนักท่องเที่ยวและชุมชน

เจ้ำของพื้นที่ จำกกำรลงพ้ืนที่เพ่ือกำรปฏิบัติพบว่ำในช่วงแรก

ชุมชนไม่สนใจและไม่อนุญำตให้ใช้พื้นที่ส่วนตัวเพื่อเป็นเส้นทำง

จักรยำน แต่จำกกำรสนทนำท้ังในรำยบุคคลและกำรประชำคม

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันปัญหำดังกล่ำวได้คลี่คลำยไป 

จนสำมำรถพัฒนำเส้นทำงจักรยำนบนพื้นท่ีเกำะได้ส�ำเร็จถึง  

3 เส้นทำง คือ (1) เส้นทำงกลุ ่ม A (เส้นทำงศึกษำวิถีชีวิต 

ที่แนบแน่นกับธรรมชำติ) (2) เส้นทำงกลุ่ม B (เส้นทำงยำงพำรำ 

เส้นทำงแห่งชีวิต) และกลุ ่ม C (เส้นทำงท่ีมีจุดสนใจต่ำงๆ 

ที่น�ำมำเชื่อมร้อยเป็นเส้นทำงย่อย) โดยมีเค้ำโครงเร่ืองหลัก 

ของเส้นทำงท้ังเกำะ คือ “กำรสัมผัสเสน่ห์แห่งควำมสงบ….กำร

ค้นพบประสบกำรณ์แห่งมติรภำพ” อกีท้ังมแีผนในกำรด�ำเนนิกำร 

ร่วมกันระหว่ำงชุมชน ผู ้ประกอบกำร และองค์กำรบริหำร 

ส่วนต�ำบลเกำะหมำก ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ กำรดูแลรักษำ

เส้นทำง และกำรบริหำรจัดกำร ซ่ึงมีองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรด�ำเนินกำร และสิ่งท่ีส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ในกำรพัฒนำเส้นทำงจักรยำนนั้น คือ กำรมีมำตรกำรควบคุม 

ผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกรรมปั ่นจักรยำน ไม่ว ่ำจะ

เป็นกำรลดหรือควบคุมผลกระทบท่ีมีต่อกำรรบกวนธรรมชำติ

และรบกวนวิ ถี ชีวิตปรกติของชุมชน ซ่ึงโครงกำรฯ ได ้ม ี

กำรศึกษำเพื่อน�ำแนวคิดของขีดควำมสำมำรถกำรรองรับของ

เส้นทำงจักรยำน (Carrying Capacity) มำใช้ในพื้นที่และพบว่ำ 

ในรอบวันส�ำหรับเส้นทำงกลุ่ม A สำมำรถรองรับกิจกรรมกำร

ท่องเที่ยวได้ 31 คันต่อวัน ในขณะที่เส้นทำงกลุ่ม B รองรับ

ได้ 29 คันต่อวัน และเส้นทำงกลุ่ม C รองรับได้ 50 คันต่อวัน  
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conservation and the increasing number of motorcycle on 
the island are in need of this development programme. 
In fact, the initiative of this project is to maintain the 
number of motor-vehicles. Unlike environmental condition  
occurring on other island, the development of a bike route 
will also ensure the reduction in the use of motorcycles.  
Therefore, people who cherish and appreciate the charms of 
Koh Mak will understand the values of peaces embedded in 
tourists and community lifestyles. The peaceful atmosphere 
of Koh Mak will inspire the tourists and the communities 
to realize how importance of having clean environment, 
the issue of air and noise pollutions contributed from 
manufacturing and motor-vehicles will also influence 
those to beware of setting the control measurement. 

To this point, the Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration (DASTA) in cooperation with 
relevant organizations previously carried out the activities 
made a request of tourism development experts to be 
part of project development. Several academic institutes 
such as Silpakorn University, University of Phayao and 
Maejo University came and joined the programme in 
bike route design activities. The project was performed 
on the basis of community involvement in response to 
community need. 
Making more on mutual  understanding than on 
commanding 

This project is a good example of putting a 
participation concept into practice. Being realized that 
environmental problems affecting local communities of 
Koh Mak were mainly caused by the increasing number 
of motorcycles; DASTA then gained community efforts 
from public agencies to actively resolve the problems. 
The environmental solution of Koh Mak represented 
an achievement of promoting bike-route activities to 
strengthen community spirit in terms of local ecosystem 
and culture. In addition to environmental benefit, public 
participation also fulfilled the bike-route project with the 
increasing capability of community sector in cooperation 
with interest parties and public sector. 

A research group of DASTA has made significant 
change to tourism activities on Koh Mak. The investigative 
platform of bike route development did not only paving the 
way for biking, design of joint-route expressed community 
efforts of natural and cultural integration. Community  
involvement and public participation among people 
dwelling in Koh Mak can reduce public controversies. 
Without this, reconciliation will become impossible and 
environmental resolution will also remain problematic. 

Lessons Learned from  Practical Approach
An ultimate goal of establishing the bike-route 

project is to make use of eco-tourism management as a 
tool for maximizing environmental solution. With this 
concept, energy efficiency could take effect at local 
level. However, the first attempt of the research team was 
failed due to the objection of local communities. At the 
bike-route design stage, publics denied to participate in 
the programme. They did not allow our team to observe 
their lands and considered that the route might intrude 
their areas. Our second try was done. We conducted an 
individual approach to the participating communities in 
order to make a clear understanding among communities 
regarding the likely environmental problems. With this 
method, the design on bike-route was success. It was 
agreeable to all that the bike-route in Koh Mak could be 
developed in three possible means: (1) Route A (natural 
route-for learning the livelihoods and lifestyles-locating 
and harmonizing closely with natural environment), (2) 
Route B (rubber tree route, the route of life), and (3) 
Route C (route with many attractive points linking with 
minor routes). 

We set the main theme of experiencing the 
bike-route for the entire island as “touching the charm of 
peaces ...discovering the sense of friendship”. 

Further to launching the bike-route project, an 
action plan was created to be instrument for supporting 
mutual learning programme. The mutual learning 
programme was designed to be applicable for all sectors 
including business agencies and local administrative 
organizations those were in charge of benefit-sharing, 
budget allocation, route maintenance and management.  
In this instance, the  local administrative organization was 
the host for the task mentioned. As part of the bike-route 
development, the design of impact control was also 
conducted. A cautious point on the control and measures 
of possible impacts caused by the biking activity could 
be therefore made in advance. Accordingly, the research 
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(ใช้แนวทำงกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถกำรรองรับด้ำนกำยภำพ

ของเส้นทำงและด้ำนสังคม) ซึ่งกำรสร้ำงแนวทำงหรือมำตรกำร

ป้องกันผลกระทบข้ำงต้นเป็นกำรน�ำไปสู่กำรใช้กิจกรรมกำร 

ท่องเที่ยวในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยไม่เพิ่ม

ปัญหำต่อเนื่องตำมมำให้กับพื้นที่ 

สิง่ทีน่่ำสนใจอกีประกำรทีม่คีวำมส�ำคญั คอื กำรเรยีนรู้

ของชมุชนทีก่จิกรรมช่วยสร้ำงเสรมิให้อนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อมบนเกำะ ดังจะพบได้ว่ำในปัจจุบนัพืน้ทีเ่กำะหมำก

ได้มกีจิกรรมกำรพฒันำตนเองสูพ่ืน้ที ่Low Carbon Destination 

(อย่ำงมุ ่งมั่นจริงจัง) และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอำสำสมัคร  

(เช่น กำรเกบ็ขยะบนชำยหำด เป็นต้น) ซึง่นบัว่ำเป็นกำรเชือ่มโยง 

ต่อยอดจำกกิจกรรมกำรปั ่นจักรยำนเชิงนิเวศที่เป็นฐำนเดิม 

ของพื้นที่ และกำรพัฒนำต่ำงๆ ล้วนแต่เน้นกำรลดปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมอย่ำงมุ่งม่ัน ซึ่งกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเหล่ำนี้อำจมีท้ัง 

ทนุเดมิก่อนด�ำเนนิโครงกำรพฒันำเส้นทำงจกัรยำนเพือ่กำรท่องเทีย่ว 

เชิงนิเวศ และบำงส่วนที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรฯ ไม่ว่ำจะเกิดขึ้น

จำกในส่วนไหนมำกน้อยกว่ำกันอย่ำงไรก็ไม่ใช่ประเด็นปัญหำ 

ส่ิงที่น ่ำสนใจคือชุมชนสำมำรถน�ำควำมคิด หรือกำรใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อมในบ้ำนตัวเองมำใช้ในกำรจัดกำรพื้นที่ภำพรวมของ 

ทั้งเกำะ และมุ ่งหมำยไปถึงกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีภำยใต ้ 

สิ่งแวดล้อมที่ดีแม้จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก็ตำม

อีกประกำรที่น่ำสนใจ คือ กำรเรียนรู้ในกำรบริหำร

จัดกำรเส้นทำงฯ เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวนี้ได้ด�ำเนินกำร

แล้วเสร็จมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นระยะเวลำกว่ำ 6 ปีแล้ว  

ที่ในพื้นที่ยังสำมำรถส่งเสริมและรักษำกิจกรรมกำรปั่นจักรยำน

เพ่ือกำรท่องเทีย่วเชงินเิวศไว้ได้อย่ำงต่อเนือ่ง นบัเป็นกำรสะท้อน

กำรเห็นคุณค่ำของโครงกำรฯ ที่ช่วยแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม 

ของชุมชนได้อย่ำงแท้จริง

บทสรุป  
จำกปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำยรำยรอบ

ตัวเรำผู้เขียนต้องกำรเห็นกำรกล่ำวโทษจำกกำรใช้ทรัพยำกร  

ท่ีฟุ่มเฟือยและเพิม่สงูขึน้ตลอดเวลำของเรำทกุคน และเหน็ควำม

ส�ำคัญต่อกำรจัดกำรที่ต้นทำง คือ กำรจัดกำรต่อควำมต้องกำร  

หรอืกำรแสวงหำแนวทำงลดกำรใช้ประโยชน์ของทรพัยำกรธรรมชำติ 

ซ่ึงเป็นสิ่งที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรแสดงควำมรับผิดชอบ

ต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเรำเอง และกำรยกกรณีตัวอย่ำง 

ของกำรจดักำรปัญหำทีต้่นทำงของชมุชนเกำะหมำก แม้ว่ำจะเป็น

ตัวอย่ำงเล็กๆ ของกลุ่มชุมชนเล็กๆ แต่มีควำมหมำยที่แสดงออก

ถงึกำรให้คณุค่ำต่อส่ิงแวดล้อม อนัจะสร้ำงกำรเคำรพและน�ำไปสู่ 

กำรอนุรักษ์ รวมถึงกำรแสวงหำแนวทำงที่จัดกำรได้จริงบนฐำน

กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำงๆ ได้ในท้ำยที่สุด

กำรน�ำแนวคิดกำรจัดกำรท่ีต ้นทำงอำจไม ่ใช ่สิ่ง

ใหม่ในสังคมแต่เป็นสิ่งที่เรำมักละเลยมำโดยตลอด ซึ่งหำกมี

กำรสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจำกภำครัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร

สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก 

ในชุมชน หรือกำรมีส ่วนร่วมกับภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

เพือ่ร่วมคดิ ร่วมแก้ไข ร่วมตดัสนิใจและร่วมรบัผลจำกกำรปฏบิตั ิ

ก็จะน�ำไปสู่กำรจัดกำรปัญหำสิ่งแวดล้อมในลักษณะของกำร

จดักำรแบบองค์รวม และกำรใช้แนวทำงแห่งกลัยำณมติรระหว่ำง

คนกับคน รวมถึงกำรเป็นกัลยำณมิตรระหว่ำงคนกับธรรมชำติ

ในขณะเดยีวกนัชมุชนหรอืสงัคมต่ำงๆ ต้องตระหนกัถงึ 

ควำมส�ำคัญในกำรเรียนรู้กำรจัดกำรควำมต้องกำรของตนเอง 

เพื่อลดปัญหำสิ่งแวดล้อม และพร้อมจะเรียนถูก เรียนผิด 

บนฐำนของควำมตัง้ใจรกัษำสภำพแวดล้อมให้ยัง่ยนืสูรุ่น่ลกูหลำน  

ซ่ึงอำจมีแนวทำงในกำรปรับใช้หรือขยำยแนวคิดนี้โดยเน้น 

กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย หรือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนกิจกรรม

โครงกำรบนฐำนกำรปฏิบัติจริงอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ

สังคมในพื้นที่ เพื่อจะสร้ำงควำมตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและ

ปัญหำที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงกำรสร้ำงองค์ควำม

รู ้ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมผ่ำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน และกำร

สร้ำงทัศนคติท่ีดี ตลอดจนควำมปรำรถนำท่ีจะแก้ไขปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรมีทักษะท่ีถูกต้องและกำรมีส่วนร่วมอย่ำง

แท้จริง

ในทรรศนะของผู ้เขียนมีควำมเห็นว่ำกำรติดอำวุธ

ทำงปัญญำย่อมทันกำรณ์กว่ำกำรพึ่งพำเทคโนโลยีในกำรจัดกำร 

สิ่งแวดล้อม และควำมพยำยำมลดควำมต้องกำรในกำรใช้

ประโยชน์จำกทรพัยำกรธรรมชำตทิีเ่กนิจ�ำเป็นโดยเป็นกำรจดักำร

ต้นทำงท่ีมีประสิทธิภำพอันจะน�ำมำซ่ึงประสิทธิผลต่อคุณภำพ

ชวีติ ศกัยภำพของทรพัยำกรมนษุย์ และก้ำวเข้ำสูก่ำรพฒันำอย่ำง

ยั่งยืนได้ดังที่สังคมโดยรวมมุ่งหวัง
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team  investigated  the bike-route capacity and found that 
Route A was able to support 31 bicycles per day, while 
Route B was capable of holding  29 bicycles per day and 
Route C was able to carry 50 bicycles per day. The three 
routes developed for biking activities were considered 
to be environmental control and measures that were  
performed as management tool for problem solution. It was 
expected that the tool could safeguard tourism activities 
without causing additional problems. (It is noted that the 
study employed the carrying capacity of transport route 
in terms of physical and social aspects as a guideline).  

One more interesting point that is worth  
mentioning  is the learning processes of local communities. 
The learning activity helps promote natural resources 
and environment conservation on the island. Since Koh 
Mak was selected to be a practical model of a low-carbon 
city, some activities-waste collection along the beach for 
example-were also designed to support the low carbon 
city as tourism destination. Some activities were modified 
while some were still on the same processes. No matter 
how each project has been done so far, an interesting point 
is that the project could boost communities’ capacity to 
gather ideas for betterment of environmental quality of 
Koh Mak.  

The knowledge of project management gained 
from the bike-route development programme became 
another interesting point in that the establishment of the 
routes has been seen as a successful activity since 2007.  
For a period of over six years, most bike-routes developed 
around the areas of Koh Mak  have been used  to promote  
the biking-activity for eco-tourism.  The project is still 
existed and continuously processed till the present days. 
Conclusion

A number of environmental problems that 
introduced various forms of adverse impacts need  
responsive feedback from associated sectors. As an  
author of this article, I would like to call for responsibility 
from everyone. It is important that over-use  of natural 
resources should be blamed. I would also like to announce 
that the increase in demand on resources consumption 
should be under control of responsible body to be at  

a constant level. A success story of environmental  
management from Koh Mak can be determined as a 
best practice for problem solving at local level. Some  
reflections seen from the success story of Koh Mak are 
the appreciations of environmental values and community 
spirituals given by various sectors. 

The management concept to cope with 
environmental problems at their root causes the source 
may not bring you any new idea in society. It  is one of 
management concepts that people seem ignorant. How-
ever, with good support from the governmental sector that 
provided opportunities for communities to get involved 
in learning processes. Community members together  
with relevant sectors can form a group and build up  
environmental networking membership. The active role of 
this group can support the strengthening of environmental 
management policy and plan in decision-making processes. 
Integrated management of environmental problems that 
bring about collaborations of human resources can lead 
to an effective implementation of the policy and plan. 

Moreover,  communities or societies need to have 
self-esteem and employ the philosophy of self-sufficiency. 
These two concepts are essential for us all to be able to 
take self-control with respect to human needs. This is to 
ensure that environmental problems can be reduced and a 
national framework of human well-being can be achieved 
via the public willingness to learn and the participation 
processes. An ultimate goal of environmental sustainability 
which has been proposed for future generations will then 
be accomplished. 

To this end, the author would like to express  
that environmental management need both human forces 
and technology. I however believe that local wisdom in 
cooperation with positive attitudes of human beings can 
help resolve the problems in a more efficient way than 
technology. The attempt to decrease human needs and 
extravagance in terms of an over-exploitation of natural 
resources is considered to be an effective management 
scheme that will result in better quality of life, human 
resource capacity and environmental sustainability which 
is an utmost expectation of the society as a whole. 
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

ในปัจจุบัน ปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำต้นน�้ำนับเป็น

ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญที่สุดปัญหำหนึ่งในประเทศไทย  

กำรสูญเสียพื้นที่ป่ำต้นน�้ำก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงใหญ่หลวง

ตำมมำมำกมำย เช่น กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ปัญหำกำรจัดกำรน�้ำ (ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง) กำรสูญเสีย 

หน้ำดินที่มีคุณภำพ และกำรเกิดหมอกควันในภำคเหนือ เป็นต้น  

ท้ังนี ้สำเหตสุ�ำคญัประกำรหนึง่ของกำรบกุรกุพืน้ทีป่่ำมำจำกกำร

ขยำยตัวของชุมชนและกำรขยำยพื้นที่เพื่อท�ำกำรเกษตร 

ในกรณีของพื้นที่ต้นน�้ำน่ำน จังหวัดน่ำน พบว่ำมีกำร

ขยำยตัวของพื้นที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อย่ำงรวดเร็วในช่วง 

10 ปีที่ผ่ำนมำ โดยพบว่ำ พื้นที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้น 

เกือบ 3 เท่ำในช่วงระหว่ำงปี 2548-2552 (จำก 293,336 ไร่  

ในปี พ.ศ. 2548 เป ็น 852,219 ไร ่ ในปี พ.ศ. 2552)  

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ จังหวัดน่ำนได้เป็นจังหวัด

ท่ีมีพื้นที่ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  

โดยกำรเปลี่ ยนแปลงดั งกล ่ำว ส ่ งผลกระทบต ่อสภำพ 

สิง่แวดล้อมและควำมเป็นอยูข่องประชำชนในพืน้ทีเ่ป็นอย่ำงมำก  

เกดิปัญหำควำมเสือ่มโทรมของป่ำไม้ ดิน กำรปนเป้ือนของสำรเคม ี

ในแหล่งน�้ำ เป็นต้น และแม้ว่ำจะมีกำรขยำยพื้นที่เพำะปลูก 

เพื่อท�ำกิน แต่กลับพบว่ำประชำชนในพื้นที่ยังประสบกับปัญหำ

ควำมยำกจนเพิ่มมำกขึ้น

มงีำนวจิยัทีแ่สดงให้เหน็ว่ำโครงสร้ำงกำรปลกูข้ำวโพด

เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ลำดชันของจังหวัดน่ำนมีลักษณะเป็น “วงจร

อุบำทว์” (Vicous Cycle) โดยเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

ควำมยำกจนและควำมเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมอย่ำงเป็นวงจร 

แม้ว่ำเกษตรกรหลำยรำยจะตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้นและ

ต้องกำรจะเลิกปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่กลับไม่สำมำรถถอนตัว 

ออกจำกกับดักนี้ได้ด้วยภำระหนี้สินที่สะสมไว้ตั้งแต่เข้ำสู่วงจร 

กำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ท�ำให้จ�ำเป็นต้องท�ำกำรผลิตต่อไป 

เนื่องจำกข้อจ�ำกัดและลักษณะเฉพำะของพื้นท่ี กำรผูกขำดใน

ตลำดท้องถิ่น รวมทั้งนโยบำยกำรส่งเสริมของรัฐที่ส่งสัญญำณ

สนับสนุนกำรปลูกโดยกำรอุดหนุนรำคำผลผลิต (เขมรัฐ เถลิงศรี 

และสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน, 2555) 

แม ้ว ่ ำจะมีควำมพยำยำมแก ้ป ัญหำจำกหลำย 

ภำคส่วนให้เกษตรกรเปลีย่นพฤตกิรรมมำสูก่ำรเกษตรทีเ่ป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม แต่กำรรณรงค์และควำมพยำยำมดังกล่ำวยังไม่

ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร เนื่องจำกปัญหำใหญ่ 2 ประกำร 

ได้แก่

1) กำรแก้ไขปัญหำให้ประสบควำมส�ำเร็จในระยะยำว 

อย่ำงยัง่ยนืจะต้องมองถงึเป้ำหมำยส�ำคญัของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื

ทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน  

อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมักจะมองปัญหำแยกส่วน 

โดยเฉพำะเป้ำหมำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่มักจะ 

สวนทำงกัน เช่น 

• เมือ่ภำครฐัต้องกำรแก้ปัญหำเศรษฐกจิกม็กัจะละเลย 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้นโยบำยประกัน

รำคำ/รับจ�ำน�ำข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน 

ของเกษตรกร ซ่ึงเมื่อขำดกำรควบคุมดูแลผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมอย่ำงมปีระสทิธภิำพ จงึก่อให้เกดิปัญหำกำรบกุรกุพืน้ที่

ป่ำเพือ่ท�ำกำรเกษตร ทัง้นี ้มกีำรศกึษำของต่ำงประเทศหลำยงำน 

ที่แสดงให้เห็นว่ำ หำกไม่มีกำรควบคุมดูแลพื้นที่ป ่ำที่ดีพอ  

กำรเพิม่รำคำผลผลติกำรเกษตรจะส่งผลให้มกีำรบุกรกุป่ำเพิม่ขึน้  

แนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน
ของการบุกรุกพื้นที่ป่าและ 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน*

*ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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The current situation of encroachment upon 
forested areas is one of most significant issues faced 
in Thailand. The losses caused by forest encroachment 
result in numerous and tremendous impacts such as the 
loss in biodiversity, the problem of water management 
(flood and drought), the loss of top soil and the occurrence 
of thick smog in the northern region.  One main reason 
behind forest encroachment stems from the expansion of 
communities and agricultural land for farming. 

In the case of the Province of Nan, it appears that 
maize farming has rapidly expanded over the past ten years 
with nearly three-fold expansion during 2005-2009 (from 
293,336 rai in 2005 to 852,219 rai in 2009). Since 2009, 
Nan has becomes second nationwide for maize production. 
The aforementioned change has resulted in tremendous 
impacts on the environment and local livelihoods due to 
the problems of deforestation and chemical contamination 
in water sources. Despite farmland expansion, local 
residents are facing even greater problems with poverty. 

Research findings have indicated that the maize 
farming in the precipitous areas of Nan has become 
a “highland maize vicious cycle”. There is a cyclical 
correlation between poverty and environmental degradation.  
Although many farmers are aware of the problems 
occurring and want to quit maize farming, they cannot 
remove themselves from the trap due to the debt burden 
accumulated since they entered the cycle of maize farming.   

Thus, they have to continue with it due to limitations, 
specific characteristics of the area, a monopoly in local 
market and the government’s policy sending signals 
about promoting maize farming through subsidization 
(Khemarat Talerngsi and Sittidaj Pongkijvorasin, 2012). 

Despite attempts by various sectors to solve the 
problems so farmers can lean toward environmentally 
friendly agricultural practice, the aforementioned campaign 
and attempts have not seen much success due to two 
main problems: 

1) To achieve long-term success in solving 
problems, efforts need to be aimed at the key target 
for sustainable development in all three areas, namely, 
environment, society and economy.  However, previous 
actions tended to look at each individual problem, 
particularly concerning environmental and economic 
targets, which are likely to move in opposite directions. 

• When the government wants to solve economic 
problems, it tends to overlook the problem of environmental 
impact.  One example of this is the implementation of 
the price guarantee policy or the pledging scheme aimed 
at solving the problem of farmers’ poverty.  When there 
is inadequately effective supervision for environmental 
impact, the problem of deforestation occurs instead.   
A number of foreign studies show that, without good 
forestry control, the increase in commodity prices will 
result in deforestation (e.g. Deacon, 1995).  With good 
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(เช่น Deacon 1995) แต่หำกมีกำรควบคุมดูแลที่ดีก็จะท�ำให้ 

กำรบกุรกุพ้ืนทีป่่ำลดลงได้ (เช่น Gunatileke and Chakravorty 

2003) ดงันัน้ ในกำรด�ำเนินงำน จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องค�ำนงึถึง 

ทั้งเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำร

ควบคุมและกำรสร้ำงแรงจูงใจไปพร้อมๆ กัน 

• ในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม ภำครัฐก็มักจะ

ต้ังเป้ำหมำยแต่ส่ิงแวดล้อมโดยละเลยปัจจัยทำงสังคมและ

เศรษฐกิจโดยภำครัฐมักจะเลือกใช ้มำตรกำรเชิงอนุรักษ ์

ต ่ำงๆ เช ่น กำรออกกฎหมำย กำรก�ำหนดพื้นท่ีอนุรักษ ์  

กำรบังคับใช้กฎหมำย กำรจับกุม ในกำรบรรลุเป้ำหมำยทำง 

สิ่งแวดล้อม เมื่อกำรด�ำเนินกำรขำดกำรค�ำนึงถึงเงื่อนไขทำง

สังคมและเศรษฐกิจของประชำชนในพื้นที่จึงท�ำให้มีต้นทุน

ในกำรด�ำเนินงำนสูง (ทั้งก�ำลังคนและงบประมำณ) และ

ต้องกำรกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิดสม�่ำเสมอซึ่งเป็น

ไปได้ยำกในทำงปฏิบัติ ทั้งนี้ ในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม  

ภำครฐัจะต้องค�ำนงึถงึปัจจัยทำงสงัคมและเศรษฐกจิโดยกำรสร้ำง 

แรงจูงใจของภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ซึ่งกำรสร้ำงแรงจูงใจนี้เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่จะท�ำให้

กำรด�ำเนินงำนส�ำเร็จได้ในระยะยำว

2) ขำดแผนงำนและควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินกำร

อย่ำงชัดเจนของภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรด�ำเนินงำน 

ในปัจจุบัน แต่ละภำคส่วนพยำยำมจะด�ำเนินงำนในส่วนของ

ตนเอง โดยขำดกำรเชื่อมโยงและร่วมมืออย่ำงมีประสิทธิภำพ

ระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งนี้ กำรวำงแผนกำรร่วมมือกันระหว่ำงภำค

ส่วนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ จะเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้มำตรกำร

ต่ำงๆ สำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

โดยภำคส่วนส�ำคญัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในกำรด�ำเนนิมำตรกำรได้แก่ 

ภำครฐั ภำคเอกชน ชมุชน และองค์กรต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยภำค

ส่วนทั้งหมดนี้จะต้องเข้ำมำพูดคุยและตกลงกันถึงบทบำทและ

หน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้สอดคล้องและส่งเสริมซ่ึง

กันและกัน

จำกปัญหำของกำรด�ำเนินงำนในปัจจุบันดังกล่ำว 

สำมำรถเสนอแนะวธิกีำรจดักำรปัญหำกำรอนรุกัษ์ป่ำโดยจะต้อง

ให้ควำมส�ำคัญกับทั้งกำรควบคุม (Command and Control) 

และกำรสร้ำงแรงจูงใจ (Economic Incentive) ให้กับภำคส่วน

ต่ำงๆ โดยเฉพำะเกษตรกร โดยในกำรด�ำเนินกำรท้ัง 2 ด้ำน  

ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมได้ในหลำกหลำยรูปแบบ

โดยสรุปได้ดังนี้

1) กำรควบคุม ในกำรแก้ปัญหำกำรบุกรุกพ้ืนท่ีหรือ 

กำรอนุรักษ ์ป ่ำไม ้จะต ้องให ้ควำมส�ำคัญกับกำรควบคุม  

โดยในปัจจบุนัมกีำรใช้กฎหมำยโดยเจ้ำหน้ำทีร่ฐัเป็นผูด้�ำเนนิกำร

เป็นหลกั แต่ในควำมเป็นจรงิแล้วกำรควบคมุสำมำรถด�ำเนนิกำร

ได้หลำยช่องทำง เช่น

• กำรควบคุมโดยภำครัฐ (ดังท่ีปฏิบัติในปัจจุบัน) 

ปัญหำที่พบในปัจจุบันคือกำรมีก�ำลังคนและงบประมำณที่ไม่

เพยีงพอ โดยอำจจะต้องมกีำรเพิม่กำรใช้เทคโนโลยใีนกำรตดิตำม 

ตรวจสอบ ควบคุม เพื่อให้กำรดูแลมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

• กำรควบคุมโดยองค์กรเฉพำะด้ำน เช่น ให้มีกำร

ตรวจสอบถึงกระบวนกำรกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ (ผ่ำน ISO 

ของผู้ผลิตอำหำรสัตว์) หรือกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของป่ำ

ผ่ำนคำร์บอนเครดิต (กำรรับรองจำกองค์กำรบริหำรก๊ำซเรือน

กระจก) เป็นต้น

• กำรควบคุมผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดย

กำรมีกำรท�ำ workshop เพื่อบรรลุข้อตกลงหรือกฎระเบียบ 

ในเรือ่งต่ำงๆ ระหว่ำงภำครฐักบัชมุชนในกำรควบคมุดแูลร่วมกนั 

นอกจำกนี้ ภำครัฐอำจจะกระจำยอ�ำนำจในกำรดูแลทรัพยำกร

ให้กับชุมชนท่ีมีควำมพร้อมให้มำกยิ่งข้ึน (เช่น ในรูปแบบของ

ป่ำชุมชนที่ได้มีกำรด�ำเนินกำรอยู่ แต่ยังติดขัดและไม่ครอบคลุม 
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supervision, however, the problem of deforestation may be 
minimal (e.g. Gunatileke and Chakravorty, 2003).  Thus, 
in executing policy, it becomes necessary to consider 
economic, social and environmental goals through the 
process of simultaneous control and motivation.

• In solving environmental problems, the 
government tends to set goals for environmental  
targets while ignoring social and economic factors. In the  
attempt to achieve environmental goals, the government 
generally opts to implement conservative measures such 
as issuing laws, designating conservation zones and  
enforcing the law through arrests.  However, when those 
actions disregard the social and economic conditions 
of local residents, the cost of operation becomes high 
(both in terms of manpower and budget). Furthermore, 
regular monitoring, a daunting task to achieve in  
practice, is required.  In solving environmental problems, the  
government needs to take social and economic factors 
into consideration by motivating various sectors involved 
with farmers’ behavioral modification.  Motivation is the 
key for sustainable success in work.      

2) There is an overall dearth of work planning 
and cooperation by various sectors involved with the  
problem.  The current work tends to suffer from 
the absence of clear direction and isolation. Each  
sector attempts only to perform its own tasks without 
inter-agency connections or cooperation. Joint systematic 
planning among various sectors is the key mechanism for  
allowing these measures to proceed with greater efficiency.  
The key sectors relevant to the execution of measures 
are the public sector, private sector, communities and 
organizations involved with these issues.  All of these 

sectors need to meet to discuss and seek agreements on 
roles and responsibilities for solving problems in a way 
that supports and complements everyone’s work. 

Concerning the current problems faced in terms 
of the aforementioned work performance, the author would 
like to recommend methods for handling the problem of 
forest conservation by giving importance to command 
and control with economic incentives.  In carrying out 
the work in both aspects, every sector can take part in a 
number of ways which can be summarized as follows: 

1) Control/Regulation - In solving the problem 
of deforestation, importance must be given to regulation.  
At present, legal enforcement is exercised by public  
officials.  In reality, however, regulation can be executed 
by a number of methods:

• Public Sector Control/Regulation (as in the past) 
- The problem with this method is labor and budgetary 
shortages.  These can be supplemented by the use of  
monitoring technology in observing, checking and  
regulating for more efficient supervision. 

• Regulating/Controlling by specific organizations, 
for example, by inspecting the process of maize farming 
(through the animal feed producer’s ISO requirements), 
or verification of forest quality assessment through  
carbon credits (certified by the Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization).

• Regulating/Controlling through community  
participation by organizing workshops aimed at  
agreements or compliance with regulations on various 
issues between the public sector and communities in 
joint supervision.  In addition, the public sector may  
allocate more supervisory power to communities ready 
to for that power (for example, in the form of community 
forests which is a current practice that remains limited and 
deficient in many areas).  The case study of successful 
conservation reveals that successful control usually comes 
with community participation (through the process of 
setting criteria to monitoring) so the work can be carried 
out with strength and full coverage.   

• Regulating/Controlling through animal feed 
producers who are the buyers of the commodity. The 
purchases must stipulate that maize be harvested from 



  
Environment and Pollution
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

44
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

ในหลำยพื้นที่) ซ่ึงจำกกรณีศึกษำในกำรอนุรักษ์ที่ประสบควำม

ส�ำเร็จพบว่ำมักจะเกิดจำกกำรที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล 

(ต้ังแต่ขั้นตอนกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์และกำรติดตำมตรวจสอบ) 

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงเข้มแข็งและทั่วถึง

• กำรควบคุมผ่ำนผู้ผลิตอำหำรสัตว์ซึ่งเป็นผู้รับซื้อ

ผลผลิตหลัก โดยรับซื้อจะต้องมีส่วนในกำรก�ำหนดลักษณะของ

ข้ำวโพดที่ต้องกำรให้มำจำกกำรปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในปัจจุบันยังไม่มีกำรก�ำหนดลักษณะดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน  

โดยกลไกนี้จะเป็นกลไกที่ส�ำคัญมำกที่ท�ำให้กำรควบคุมดูแล 

เป็นไปได้อย่ำงยั่งยืนและจะต้องสอดคล้องกับแรงจูงใจของ 

ภำคเอกชนในกำรด�ำเนินงำนด้วย

• กำรควบคุมผ่ำนกำรพัฒนำเมล็ดพันธุ ์ โดยให้มี

กำรออกแบบและพัฒนำเมล็ดพันธุ์ให้มีควำมเหมำะสมส�ำหรับ 

กำรปลูกในพื้นที่รำบมำกกว่ำพื้นที่ชัน (ที่ส่วนใหญ่เป็นกำร

บุกรุกพื้นที่ป่ำ) กลไกน้ีอำจจะเป็นส่วนเสริมในกำรด�ำเนินกำร 

อีกทำงหนึ่ง

2) กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรอนุรักษ์ให้กับเกษตรกร 

ในส่วนน้ีเป็นกำรให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยเศรษฐกิจและควำม

เป็นอยูข่องเกษตรกร ซึง่จะท�ำให้กำรอนรุกัษ์ส�ำเรจ็ได้อย่ำงยัง่ยนื  

โดยสำมำรถด�ำเนินกำรได้ในหลำยรูปแบบและโดยหลำยภำค

ส่วน เช่น

• กำรเพิ่มผลตอบแทนพืชทำงเลือกอื่น โดยเฉพำะกำร

เพิ่มรำยได้จำกกำรเกษตรในที่รำบให้กับเกษตรกร โดยในกลไกนี้

อำจจะต้องมีกำรพัฒนำระบบชลประทำน กำรพัฒนำพื้นที่ และ

กำรพัฒนำตลำด เพ่ือสร้ำงทำงเลอืกให้กบัเกษตรกรในกำรลดกำร

ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ชัน

• กำรสร้ำงอำชีพทำงเลือกที่มีรำยได้พึ่งพิงกับกำร

อนุรักษ์ป่ำสนับสนุนอำชีพที่เกษตรกรได้ประโยชน์จำกกำร 

รักษำป่ำ (Complement) ท�ำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในกำรดูแล

ป่ำโดยตรง กลไกนี้ท�ำให้หลำยพ้ืนที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร

อนุรักษ์ป่ำ เช่น กำรปลูกชำเมี่ยง (บ้ำนตำแวน อ.เมือง จ.น่ำน) 

กำรเลี้ยงวัวในป่ำ (บ้ำนน�้ำมีด อ.เชียงกลำง จ.น่ำน) อำชีพเหล่ำนี้ 

จะแตกต่ำงจำกกำรปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ต้องกำรใช้พ้ืนท่ีป่ำ

โดยตรง (Substitute) 

• กำรให้เงนิสนบัสนนุในกำรดแูลป่ำ โดยอำจจะด�ำเนนิ

กำรในรปูแบบของกำรให้เงนิอดุหนนุกำรอนรุกัษ์ป่ำหรอืกำรหยดุ

ปลกูข้ำวโพดเลีย้งสตัว์ (Subsidy) กำรคดิคำร์บอนเครดติจำกกำร

ปลูกหรืออนุรักษ์ป่ำ (Carbon Credit) หรือกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem 

Services: PES) ซึ่งก�ำลังได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกเป็นต้น

• กำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ โดยเฉพำะในด้ำนกำร 

ท�ำเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรผสมผสำน เกษตร

ยั่งยืน กำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมี และกำรปรับสภำพและดูแลดิน 

เพื่อให้เกษตรกรเห็นปัญหำท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปลูกข้ำวโพด 

ในลักษณะพืชเชิงเดี่ยว

• กำรสร้ำงตลำดข้ำวโพดทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดย

ให้มีรำคำสูงกว่ำข้ำวโพดท่ีผลิตโดยท่ัวไป (แต่ต้องมีกำรควบคุม

และตรวจสอบอย่ำงเคร่งครัด)

จะเห็นได้ว่ำ ในกำรควบคุมและกำรสร้ำงแรงจูงใจ

ซ่ึงต้องด�ำเนินกำรควบคู่กันไปนั้น ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเฉพำะภำคเอกชน  

(ผู้ผลิตอำหำรสัตว์) ที่สำมำรถเข้ำมำมีบทบำทในกำรก�ำหนด

ทิศทำงตลำดได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยท่ีผู ้ผลิตอำหำรสัตว์

ก็ได้ประโยชน์จำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวผ่ำนกำรผลิตอำหำร

ปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีมีกำรเรียกร้องมำกขึ้น

ในโลกปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ในกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ นี้ จะต้องมีกำรพูด

คุย วำงแผนร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ โดยเฉพำะ  

ภำครัฐ ภำคเอกชน เกษตรกร และองค์กรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ถึงทิศทำงของกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำในอนำคต บทบำท 

ของภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินงำนทั้งกำรควบคุมและ 

กำรสร้ำงแรงจูงใจ เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนร่วมกันได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพต่อไป 
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environmentally friendly farming.  At present, there is no 
clear specification for the aforementioned characteristics.  
This is a very important mechanism that makes controlling 
sustainable and must also be carried out in line with the 
private sector’s work motivation.

• Regulating/Controlling through seed development 
by designing and developing seeds suitable for farming 
on flat land rather than steep land (mostly resulting in 
deforestation).  This mechanism can be another way of 
promoting regulation of farming behaviors.  

2) Motivating farmers toward Environmental 
Conservation Awareness.  This gives importance to the 
farmers’ economic and living conditions, which will make 
conservation sustainable.  It can be done in a number of 
ways and by numerous sectors: 

• Increasing returns for other supplementary 
crop, especially by increasing income from flat-land 
farming.  This mechanism may require the development 
of irrigation systems, land development and marketing 
development in order to offer farming alternatives to corn 
farming on steep farmland. 

• Creating alternative livelihoods with income 
relying on forest conservation - Support the livelihoods 
of farmers who benefit from forest conservation.  This 
will directly motivate the farmers.  This mechanism has 
been successful for forest conservation in a number of 
areas, namely,   tea leaf cultivation (Ban Ta Waen, Muang, 
Nan), cattle grazing in forests (Ban Nam Meed, Chiang 
Klang, Nan). These livelihoods are different from maize 
farming which requires direct use of the forest land.

• Financial Support for Forestry Cultivation, 
perhaps in the form of subsidies for forest conservation 
or cessation of maize farming.  Giving financial support 
based on carbon credits from farming or conservation or 
payment for ecosystem services (PES) is also attracting 
a lot of attention. 

• Instructional Training Courses, especially, in 
environmentally friendly farming, integrated farming, 
sustainable farming, how to use fertilizers and chemicals, 
and soil conditioning so can farmers realize the problems 
caused by maize farming in the form of cash crops. 

• Creating a market for environmentally friendly 
maize by offering higher prices for environmentally 
friendly maize than regular one (but strict regulating and 
checking are required).

It is evident; therefore, that regulation and 
motivation require simultaneous actions.  The people 
involved can do this a number of ways.  The private 
sector in particular (animal feed producers) can actually 
take part in setting marketing directions.  Animal feed 
producers can reap benefits from the aforementioned  
actions through sustainable safety in food production 
with its growing demand in today’s world.

The execution of these activities requires discussion 
and joint planning on the directions of problem-solving 
and future development among the people involved,  
especially people from public and private sectors, as well 
as farmers and organizations involved with the issue in 
terms of regulating and motivating so the parties involved 
can cooperate efficiently.
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ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
องค์ประกอบของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ประกอบด้วยควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์ ควำมหลำกหลำย
ทำงพันธุกรรม และควำมหลำกหลำยของระบบนิเวศ ควำม
หลำกหลำยของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตจะแตกต่ำงกันไปตำมพื้นที่
และสภำพแวดล้อมซึ่งเป็นหลักพื้นฐำนทำงด้ำนชีวภูมิศำสตร์ 
(biogeography) เป็นกำรก�ำหนดขอบเขตกำรกระจำย เช่น 
ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล อุณหภูมิ แสงสว่ำง และดิน เป็นต้น 
พื้นที่ในเขตร้อน (tropics) และในทะเลลึกจะมีควำมหลำกหลำย
ของชนิดพันธุ์สูง และควำมหลำกหลำยจะลดลงในพื้นที่ที่มีควำม
ผนัแปรของอำกำศสูง เช่น ในทะเลทรำยหรอืขัว้โลก เป็นต้น อำจ
กล่ำวได้ว่ำ ในบริเวณเขตร้อน แถบละติจดูต�ำ่ ใกล้เส้นศนูย์สตูรจะ
มคีวำมหลำกหลำยของชนดิสงูและควำมหลำกหลำยของชนดิจะ
ลดลงเมื่ออยู่ในแถบละติจูดสูง
ชนิดพันธุ์ที่พบทั่วไปและชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น

ชนิดพันธ์ุทีพ่บได้ทัว่ไป (common species) หมำยถึง 
ชนดิพันธ์ุทีม่จี�ำนวนประชำกรมำกและพบกระจำยเป็นพืน้ทีก่ว้ำง
ในหลำยภูมิภำคหรือทุกภูมิภำคของประเทศ

ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น หรือชนิดพันธุ์ถิ่นเดียว หรือชนิด
พันธุ์ประจ�ำถิ่น (endemic species) หมำยถึง ชนิดพันธุ์ท่ีมี 
กำรแพร่กระจำยพันธุ์ตำมธรรมชำติในบริเวณเขตภูมิศำสตร์ใด
ภูมิศำสตร์หน่ึงที่จ�ำกัดหรือค่อนข้ำงจ�ำกัด ในสภำพธรรมชำติ 
หนึ่งๆ มักพบชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นกระจำยและอำศัยอยู่บริเวณ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะจ�ำกัดทำงระบบนิเวศ เช่น ระบบนิเวศเกำะ 
ระบบนเิวศหน้ำผำของภเูขำหนิปนู ระบบนิเวศถ�ำ้ และระบบนเิวศ
พ้ืนที่ชุ่มน�้ำ เป็นต้น ซึ่งถิ่นที่อยู่อำศัยดังกล่ำวมีสภำพจ�ำกัดของ
สิ่งแวดล้อมหรือสภำพภูมิอำกำศเฉพำะ (microclimate) ท�ำให้
สิ่งมีชีวิตเฉพำะถิ่นไม่สำมำรถกระจำยไปยังบริเวณใกล้เคียงหรือ
บริเวณอื่นๆ ได้ ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นสำมำรถแบ่งได้ดังนี้

ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นระดับท้องถิ่น (local endemics) 
เป็นชนิดท่ีมีกำรกระจำยท่ีจ�ำเพำะบริเวณพื้นท่ีแคบๆ เช่น  
เขำลูกโดด หรือบำงส่วนของเทือกเขำแนวเดียวกัน เป็นต้น

ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นระดับชาต ิ(national endemics) 
เป็นชนิดที่มีกำรกระจำยเฉพำะในประเทศ แต่มีกำรกระจำย 
กว้ำงขวำงไปหลำยภูมิภำคในประเทศ จะมีรูปแบบกำรกระจำย
ต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ 

ชนิดพันธุ ์ เฉพาะถิ่นระดับภูมิภาค  ( reg ional 
endemics) เป็นชนิดที่มีกำรกระจำยกว้ำงขวำงขึ้น ไม่จ�ำเพำะ
กับพื้นที่แต่เป็นพื้นที่กว้ำงขึ้นในภูมิภำคนั้นๆ 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นในประเทศไทย
พืชเฉพาะถิ่น

ประเทศไทยตั้งอยู ่ในเขตร้อนของโลกเป็นรอยต่อ
ระหว่ำงป่ำดิบช้ืนและป่ำผลัดใบในเขตร้อนของโลก จึงเป็น
แหล่งรวมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชที่กระจำย 
มำจำกประเทศต่ำงๆ จำกเขตพฤกษภมูศิำสตร์สำมภมูภิำค ได้แก่  
ภูมิภำคอินเดีย-พม่ำ (Indo-Burmese) ภูมิภำคอินโดจีน  
(Indo-Chinese) และภูมิภำคมำเลเซีย (Malesian) 

ปี 2549 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับส�ำนักงำนหอพรรณไม้ ด�ำเนินกำรศึกษำ 
รวบรวม และวิเครำะห์สถำนภำพพรรณพืชที่พบในประเทศไทย 
เพื่อจัดสถำนภำพพรรณพืชที่ใกล้สูญพันธุ์พรรณพืชที่ถูกคุกคำม 
พรรณพืชที่หำยำก และพรรณพืชเฉพำะถิ่น จ�ำนวน 1,407 ชนิด  
ในจ�ำนวนนี้ เป ็นพืชเฉพำะถิ่นหรือพืชถิ่นเดียว 764 ชนิด  
พืชกึ่งถิ่นเดียว 15 ชนิด ส่วนที่เหลือเป็นพืชที่พบทั่วไป โดยพืช
เฉพำะถิ่นมักพบบนพื้นที่ที่มีลักษณะจ�ำเพำะทำงระบบนิเวศหรือ
มีสภำพดินฟ้ำอำกำศเฉพำะท่ี พืชเฉพำะถ่ินของไทยหลำยชนิด
พบขึ้นเฉพำะบนภูเขำหินปูนหรือดินที่สลำยมำจำกหินปูน เช่น 
กันภัยมหิดล (Afgekia mahidolae B. L. Burtt & Chermsir)  

ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น: 
ความเร่งด่วนในการคุ้มครอง
ชัชชัย ศิลปสุนทร
เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย*

*ฝ่ำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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Endemic species: 
the urgent need for protection

Chatchai Silpsoonthorn 
Banchamaporn Wattanatongchai*

*Biological Diversity Division, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

Variety of species 
Components of biodiversity are species diversity, 

genetic diversity and ecosystems diversity The variety 
of species will be vary depend on location and physical 
environment, which are primarily based on biogeography 
basis. The factors that specify species distribution are, for 
instance, height above sea level, temperature, light and 
soil types etc. Species diversity is high in tropical zone 
and deep sea but diversity decrease in areas with high 
fluctuation of climate, such as deserts or poles.  It can 
mention that while near the tropic, low latitude near the 
equator are high species diversity but species diversity 
decrease in the high latitudes.
The common species and endemic species

Common species means living creatures that are 
abundant and their distribution spread across a wide area 
in many regions or every region in the country. 

Endemic species or native living creature 
means species that occurs in specific area, their  
distribution is limited in specific geographical areas. 
In natural environment, the endemic species normally  
occurs in the specific area such as island ecosystem, cliff 
ecosystem on limestone mountain, cave ecosystem and 
wetland ecosystem. The specific area has the microclimates, 
hence, it limit species distribution. Endemic species can 
be divided into 3 categories as follows: 

local endemic are species with a narrow  
distribution of specific areas such as species that occurs 
within patch of mountain or part of mountain range.

national endemic are species with widely  
distributed throughout many part of the country. 

regional endemic are species with wildly spread 
in the region. 
Endemic species in Thailand 
Endemic flora 

Thailand is situated in the tropical area, 
which connected to tropical rain forest and deciduous  
forest of the world. The country is enriched diversity of 
plant that spread from 3 main plant geographies namely  
Indo-Myanmar, Indo-Chinese and Malesian.

In 2006, the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning coordinated with 
the Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant  
Conservation Department collected and analyzed 
the status of plant found in the country to assess the 
threatened status, rare plant and endemic plant. About 
1,407 species were assessed, out of this 764 species are 
endemic, 15 species are semi-endemic and the rest are 
common. The endemic flora normally found in specific 
ecosystem or specific climatic condition. Many endemic 
plants in Thailand are found only limestone mountain or 
limestone soil, for instance, Kan Phai Mahidol (Afgekia 
mahidolae B.L. Burtt & Chermsir) is confined to an open 
lime stone habitat, and is sporadically distributed in south 
western region of Thailand. Fern Tung Song Kan Dam 
(Adiantum siamensis Tagawa & K. Iwats) inhabits only 
in the limestone cliffs in Amphoe Thung Song. Nakhon 
Si Thammarat. Mok Rachinee (Wrightia sirikitiae  
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พบตำมที่โล่งในป่ำเบญจพรรณที่เป็นหินปูนทำงภำคตะวันตก
เฉียงใต้ของไทย เฟิร์นก้ำนด�ำทุ่งสง (Adiantum siamensis 
Tagawa & K. Iwats) พบบริ เวณหน้ำผำเขำหินปูนใน
เขตอ�ำเภอทุ ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และโมกรำชินี  
(Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk) พบข้ึน
ตำมซอกหินของเขำหินปูนที่แห้งแล้ง กระจำยอยู ่ในจังหวัด
นครสวรรค์ สระบุรี ลพบุรี และสระแก้ว ซึ่งทั้งเฟิร์นก้ำนด�ำทุ่งสง 
และโมกรำชินีนอกจำกมีสถำนภำพเป็นพืชเฉพำะถิ่นแล้ว  
ยังเป็นพืชหำยำกและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย 
สัตว์เฉพาะถิ่น

จำกกำรทีป่ระเทศไทยต้ังอยูต่อนกลำงของแผ่นดนิใหญ่ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้มีสภำพเป็นศูนย์กลำงหรือ 
จุดเชือ่มต่อกนัของชนดิพนัธุพ์ชืและสตัว์จำกทกุประเทศโดยรอบ  
ข้อมูลจำกรำยงำนสถำนภำพชนิดพันธุ ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ที่ถูกคุกคำมในประเทศไทย โดยส�ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปี 2548 ระบุว่ำ  
ประเทศไทยมีชนิดพันธุ ์เฉพำะถิ่นกลุ ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  
5 ชนิด ได้แก่ หนูถ�้ำ (Leopoldamys neilli) หนูขนเสี้ยน
เขำหินปูน (Niviventer hinpoon) ค้ำงคำวหน้ำยักษ์จมูกปุ่ม 
(Hipposideros halophyllus) ค้ำงคำวท้องสีน�้ำตำลสุรำษฎร์ 
(Eptesicus demissus) และสมัน (Cervus schomburgki) 
กลุ่มนก 2 ชนิด ได้แก่ นกเจ้ำฟ้ำหญิงสิรินธร (Pseudochelidon 
sirintarae) และนกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei)  
ส�ำหรับกลุ่มสัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบกมีจ�ำนวน 7 ชนิด กลุ่มสัตว์
เลื้อยคลำน 49 ชนิด และกลุ่มปลำ 72 ชนิด

สัตว์เฉพำะถิ่นที่พบในประเทศไทยมักพบกระจำย 
ในบริเวณพื้นที่ที่มีลักษณะจ�ำกัดทำงระบบนิเวศ เช่น หนูขน
เสี้ยนเขำหินปูน (Niviventer hinpoon) พบเฉพำะภำคกลำง
บริเวณถ�ำ้เขำหนิปนูในจงัหวดัสระบรุแีละลพบรุ ีตุก๊แกป่ำสระบรุี  
(Cyrtodactylus chanhomeae) พบบริเวณเทือกเขำหินปูน
ในจังหวัดสระบุรี ตุ๊กแกสยำม (Gekko siamensis) มีถ่ินท่ีอยู่
อำศยับรเิวณเขำหนิปนูในจังหวดัสระบรุ ีลพบรุ ีนครรำชสมีำ และ
เพชรบูรณ์ ตุ๊กกำยสำมร้อยยอด (Cyrtodactylus samroiyot)  
ซ่ึงเป็นตุ ๊กกำยชนิดใหม่ของโลกได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำร 
Zootaxa เมื่อเดือนมกรำคม 2557 พบแพร่กระจำยพันธุ ์
บริเวณเขำหินปูน อ�ำเภอปรำณบุรี กุยบุรี และสำมร้อยยอด  
จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ และเขตอทุยำนแห่งชำติเขำสำมร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกบชะง่อนผำภูหลวง (Odorrana 
aurecola) ซึ่งเป็นกบภูชนิดใหม่ของโลกที่มีกำรค้นพบภำยใต้
โครงกำรส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ในพ้ืนที่วิกฤตทำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของส�ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมในปี 2549-
2550 พบในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง จังหวัดเลย เป็นต้น 

นอกจำกนี้ ปูน�้ำจืดหลำยชนิดในประเทศไทยยังเป็น 
ปูน�้ำจืดเฉพำะถิ่น โดยข้อมูลจำกทะเบียนรำยกำรสิ่งมีชีวิต 
กลุ่มกั้ง กุ้ง และปู ของส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปี 2550 ระบุว่ำ ประเทศไทยมี 
ปูน�้ำจืดจ�ำนวน 94 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่น 44 ชนิด เช่น 
ปูเจ้ำพ่อหลวง (Indochinamon bhumipol) พบบริเวณอ�ำเภอ
ภูหลวง ภูกระดึง ด่ำนซ้ำย วังสะพุง และนำแห้ว จังหวัดเลย  
ปูพระพี่นำง (Takpotamon galyaniae) พบเฉพำะอ�ำเภอ
ศรสีวสัดิ ์จงัหวดักำญจนบุร ีและปูทูลกระหม่อม (Thaipotamon 
chulabhorn) มี ถ่ินท่ีอยู ่อำศัยเฉพำะบริเวณป่ำดูนล�ำพัน  
อ�ำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม เป็นต้น 
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น....ต้องการถิ่นที่อยู่อาศัยเฉพาะ

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีวิวัฒนำกำรมำอย่ำงยำวนำน 
เพื่อกำรเจริญเติบโตและด�ำรงชีวิตในสภำพทำงนิเวศวิทยำ 
ท่ีเฉพำะ ขณะท่ีชนิดพันธุ ์ ท่ัวไปสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู ่ ได ้ 
ในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันในระบบนิเวศต่ำงๆ และมีกำร
แพร่กระจำยโดยทั่วไป แต่ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นสำมำรถอำศัยอยู่
ในพื้นที่ที่มีลักษณะจ�ำเพำะเฉพำะแห่งเท่ำนั้น แหล่งที่อยู่อำศัย
ของสิ่งมีชีวิตเฉพำะถิ่น ได้แก่ 

• ถ�้ า  (caves) ในถ�้ ำทั้ งที่ เกิดจำกกำรกัดเซำะ 
ชัน้หนิปนูหรอืชัน้หนิทรำย ท�ำให้เกดิสภำพนเิวศทีเ่ฉพำะ มรีะดบั
กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและควำมช้ืนของอำกำศน้อยมำก  
โดยมอีณุหภมูติ�ำ่และควำมช้ืนสงู ลกึเข้ำไปภำยในถ�ำ้มปีรมิำณแสง

นกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei)

นกเจ้ำฟ้ำหญิงสิรินธร (Pseudoch elidon sirintarae)
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D.J.Middleton & Santisuk) occurs at dry corner of limestone 
hill in Nakhon Sawan, Lop Buri and Sa Kaew. Both Fern 
Tung Song Kan Dam and Mok Rachinee are endemic, 
however they are rare and vulnerable. 
Endemic fauna

Thailand is located in the centre of Southeast 
Asia mainland, therefore the country is centre of plants 
and animal species from neighbor countries. According 
to the report on status of threatened vertebrate species in 
Thailand published by the Office of Natural Resources 
and the Environment in 2005, mentioned that Thailand 
has 5 endemic mammals, which are mice cave; Neill’s 
Leopoldamys, (Leopoldamys neilli), limestone niviventer 
(Niviventer hinpoon), leaf-nosed bat (Hipposideros  
halophyllus), surat serotine (Eptesicus demissus) and 
Schomburgk’s deer (Cervus schomburgki). The country has 
2 endemic birds namely white-eyed river. (Pseudochelidon 
sirintarae) and Deignan’s babbler (Stachyris rodolphei). 
In addition, Thailand has 7 endemic amphibians, 49  
endemic reptiles and 72 endemic fish.

Endemic animals in Thailand are normally 
distributed in area with ecological limitation, for  
example, limestone niviventer (Niviventer hinpoon), which 
is confined in central region in the limestone cave of 
Saraburi and Lopburi. Saraburi cave gecko (Cyrtodactylus 
chanhomeae), is found in the limestone mountain in 
Saraburi, Siamese green-eyed Gecko (Gekko siamensis) 
inhabits in a limestone area in Saraburi, Lopburi, Nakhon 
Ratchasima, and Phetchabun. Sam Roi Yot bent-toed Gecko 
(Cyrtodactylus samroiyot), a new species of gecko have 
been published in the Zootaxa journal in January 2014 
is found dispersal in the limestone mountain of Pranburi, 
Kuiburi and Sam Roi Yod National Park, Prachuap Khiri 
Khan. Also, Phu Luang cliff frog (Odorrana aurecola), 
new species of frog mountain is found in Phu Luang 
Wildlife Sanctuary, Loei. The frog are discovered under the 
survey of biodiversity hotspot project during 2006-2007 
by the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning.

Moreover, many species of freshwater crabs 
in Thailand are endemic. According to the Checklist of 
Crustacean Fauna in Thailand published in 2007 by the 
Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning mentioned that there are 94 species of  

freshwater crab in Thailand, among these number, 44 
species are endemic. The example of endemic freshwater 
crab are Pu Chao Por Luang (Indochinamon bhumipol), 
which is found in Phu Luang, Phu Kradueng, Dan Sai, 
Wang Sapung and Na Haew in Loei. Crimson crab  
(Takpotamon galyaniae) is found only at Amphoe Si Sawat, 
Kanchanaburi. Mealy crab, (Thaipotamon chulabhorn) 
dwell only at Doon Lampan forest, Amphoe Na Chuck, 
Maha Sarakham. 
Endemic species….require specific habitats

Each living creature has long evolved for growth 
and survives in specific niche. While common species 
can survive and distribute in different environments, 
the endemic species can live in an area with particular  
characteristics only. Habitats of endemic species are as 
follows: 

• Cave, in a cave whether limestone erosion 
formed or sandstone erosion formed cause a specific 
conditions in a cave. Inside the cave, temperature and 
humidity are rather static, where the temperature is low and  
humidity is high. Deeper into the cave, the sunlight gradually 
decreased until dark. Many fish caves are endemic such 
as cave mahseer (Neolissochilus subterraneus) and cave 

Saraburi cave gecko (Cyrtodactylus Chanhomeage)
Note. From http://www.siamensis.org

Surat serotione (Eptesicus demissus)



  
Balance and Diverse
สมดุล หลากหลาย

50
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

ลดลงเรื่อยๆ จนถึงมืดสนิท ปลำถ�้ำหลำยชนิดเป็นปลำเฉพำะถิ่น  
เช่น ปลำพลวงถ�้ำ (Neolissochilus subterraneus) และ 
ปลำจำดถ�้ำ (Poropuntius speleops) เป็นต้น โดยปลำเหล่ำนี้
จะอำศยัอยูใ่นแหล่งน�ำ้ภำยในถ�ำ้ นอกจำกนี ้ภำยในถ�ำ้ยงัพบสตัว์ 
ถิน่เดยีวอกีหลำยชนิด เช่น ค้ำงคำวหน้ำยกัษ์จมกูปุม่ หนขูนเสีย้น
เขำหินปูน และตุ๊กแกป่ำสระบุรี เป็นต้น

• น�้าตก (waterfalls) หน้ำผำที่น�้ำตกไหลลงสู่แอ่ง
พ้ืนล่ำง และบริเวณใกล้เคียงสองข้ำงที่กระแสน�้ำถูกกระแสลม
พัดสำดกระเซ็นไปถึง มักเป็นแหล่งอำศัยหลักของพืชและสัตว์ท่ี
ต้องกำรควำมชื้นสูงมำก มีปริมำณแสงแดดจัด โดยอำจพบพืชที่
ต้องกำรควำมชื้นสูงแต่แสงน้อยตำมซอกหิน พืชเฉพำะถ่ินท่ีพบ
บรเิวณนี ้เช่น ส้มกุง้ใบเฟิร์น (Begonia pteridiformis Phutthai)  
ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกพบบริเวณซอกหินในที่แสงแดดส่อง
ถึงน้อยและมีควำมชื้นสูง ในกลุ่มภูเขำหินปูนจังหวัดพังงำ กระบี่ 
สุรำษฎร์ธำนี และสตูล เป็นต้น

• ป่ำดิบเขำในระดับต�่ำ (lower montane forest)  
เป็นป่ำดิบเขำที่อยู่บนพื้นที่ระดับสูงกว่ำ 1,000 เมตรจำกระดับ 
น�้ำทะเลขึ้นไป มีควำมชื้นในอำกำศสูงตลอดทั้งวัน อุณหภูมิโดย
เฉลีย่ต�ำ่และใกล้จดุเยอืกแขง็ในฤดูหนำว ปริมำณแสงแดดทีส่่องลง
มำถงึพืน้ป่ำน้อยหรอืแทบไม่มเีลย เช่น ป่ำดิบเขำบนดอยอนิทนนท์ 
และภูหลวง ตัวอย่ำงพืชเฉพำะถิ่นที่พบบริเวณนี้ เช่น รองเท้ำ
นำรีปีกแมลงปอ (Paphiopedilum sukhakulii Schoser & 
Senghas) เป็นต้น

• ป่าบนเขาหินปูน (limestone forest) เป็นป่ำที่เกิด
บนพ้ืนที่เป็นเขำหินปูนที่เกิดแทรกขึ้นมำระหว่ำงหินอัคนีและ
หินทรำย มีสภำพเป็นด่ำงและค่อนข้ำงผุกร่อนจำกกำรกัดเซำะ
ของน�ำ้ฝน ปรำกฎเป็นภเูขำโดดๆ หรอืแนวเขำสัน้ทีม่โีพรงถ�ำ้และ
หลุมบบุตวั มช่ีวงฝนตกชกุสลบักบัช่วงฝนแล้ง พชืเฉพำะถิน่ทีพ่บ
บริเวณนี้ เช่น โมกรำชินี (Wrightia sirikitiae D.J. Middleton 
& Santisuk) ปรงสระบุรี (Cycas tansachana K. D. Hill & S. 
L. Yang) เป็นต้น

• ป่าพรุ มีสภำพแวดล้อมที่มีน�้ำท่วมในฤดูฝนและ 
น�้ำแช่ขังในฤดูแล้ง น�้ำมีสภำพเป็นกรดจัด สัตว์เฉพำะถิ่น 
ที่พบในป่ำพร ุเช่น ปลำหวีเกศพรุ (Pseudeutropius indigens)  

พบบริเวณพรุโต๊ะแดง จังหวัดนรำธิวำส และแหล่งน�้ำโดยรอบ 
เป็นต้น
สูญพันธุ์ในประเทศไทย...สูญพันธุ์จากโลก 

พืชและสัตว์ที่มีแหล่งก�ำเนิดในประเทศไทยเพียง
แห่งเดียวในโลก บำงชนิดเมื่อสูญพันธุ ์ไปจำกประเทศไทย
แล้วยังเป็นกำรสูญพันธุ์ไปจำกโลกอีกด้วย เช่น สมัน (Cervus 
schomburgki) เป็นกวำงขนำดกลำงทีส่วยงำมชนดิหนึง่ของโลก 
สมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ มีตัวผู้เป็นจ่ำฝูง รวมกับตัวเมีย 
และลูกๆ ฝูงสมันจะหำกินอยู่ตำมทุ่งหญ้ำ ที่รำบทั่วไป และ
ป่ำละเมำะโล่ง อำศัยอยู ่ เฉพำะที่รำบต�่ำในภำคกลำงของ
ประเทศไทยเท่ำนั้น โดยเฉพำะรอบกรุงเทพมหำนคร ปทุมธำนี 
พระนครศรีอยุธยำ และสมุทรปรำกำร เมื่อมีกำรบุกเบิก
พื้นที่เพื่อท�ำเกษตรกรรมมำกขึ้นท�ำให้มีกำรขุดคลองทดน�้ำ
ส�ำหรับกำรเกษตร และที่รำบภำคกลำงได้รับกำรพัฒนำจนเป็น 
ชุมชนเมือง สมันจึงถูกล่ำสูญพันธุ ์ไปจำกประเทศไทยและ 
จำกโลกเมื่อประมำณปี 2475
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น...ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ประเทศไทยจัดอยู่ในเขตพื้นที่วิกฤติทำงควำมหลำก
หลำยทำงชีวภำพอินโด-พม่ำ (Indo-Burma biodiversity 
hotspot) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงแห่ง
หนึ่งของโลก แต่กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเป็น
ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยเช่นเดียวกับหลำยประเทศใน
โลก ปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้เกิดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ได้แก่ กำรสูญเสียถิ่นที่อยู่อำศัยในธรรมชำติ กำร
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรชีวภำพเกินศักยภำพ ชนิดพันธุ์ต่ำงถิ่นที่
รุกรำน มลพิษ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส�ำหรับ
ชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีควำมต้องกำรทำง
นเิวศวทิยำเฉพำะเจำะจงมำก มคีวำมสำมำรถในกำรปรบัตวัให้เข้ำ
กับสภำพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไปได้น้อยมำก นบัว่ำเป็นส่ิงมชีวิีต 
ที่มีควำมเปรำะบำง หำกถิ่นที่อยู่อำศัยในธรรมชำติถูกท�ำลำยจะ
ท�ำให้สิง่มชีวีติเหล่ำนีเ้สีย่งต่อกำรสญูพนัธุใ์นอนำคต ซึง่ชนดิพนัธุ์
เฉพำะถ่ินหลำยชนิดมีกำรประเมินสถำนภำพว่ำเป็นชนิดพันธุ ์

ปูเจ้ำพ่อหลวง
(Indochinamon bhumipol)

สมัน
(Cervus schomburgki)
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poropuntius (Poropuntius speleops). These fish live in waters 
source inside the cave. In addition other endemic species 
live inside the cave, such as leaf-nosed bat (Hipposideros 
halophyllus) limestone niviventer (Niviventer hinpoon) 
and Saraburi cave gecko (Cyrtodactylus chanhomeae)

• Waterfall, waterfalls from high cliff that fall 
down to the basin below and nearby area that water was 
splashed, normally the habitat of plants and animals that 
need high level of moisture and sunlight. The endemic 
plant that require high moisture but low sunlight may be 
found at rock corner. The example of endemic plants that 
are found in this area is Som Kung Bai Fern (Begonia 
pteridiformis Phutthai), a new species of the world, found 
at the rock corner with shaded and high humid in the 

limestone mountain. It is occurred in Phang Nga, Krabi, 
Surat Thani and Satun.

• Lower montane forest, or hill evergreen forest 
that exist at height of over 1,000 meters above sea level. 
In this area, the moisture in the air is high throughout the 
day and average temperature is low near frozen point in 
winter. The amount of sunlight that shines down to the 
forest floor is less. Doi Inthanon and Phu Luang are the 
example of lower montane forests and endemic flora that 
found in these area is Lady’s Slipper (Paphiopedilum 
sukhakulii Schoser & Senghas) 

• limestone forest, or forest located on limestone 
mountain, which is occurred between granite and  
sandstone rock. The limestone forest is relatively alkali 
and eroded by rain. It appears as isolated mountains 
or short mountain range with caves holes and dents. 
There is a lot of rain, alternating with the drought in 
limestone forest. Endemic plants are found in this area 
are Mokrachinee (Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & 

Santisuk) and Saraburi cycad (Cycas tansachana K.D. 
Hill & S.L. Yang).

• swamp, or the areas that are flooded during 
the rainy season and waterlogged during the dry season. 
The water in swampy area is highly acidic. The example 
of endemic animal that can be found in swamp is glass 
sheatfish (Pseudeutropius indigens), which inhabits in 
Tao Dang swamp and surrounding area in Narathiwat. 
Extinct from Thailand…Extinct from the world

Plants and animals that are native to Thailand, 
once they are extinct from Thailand, they are extinct 
from the world as well. The single country endemic, for 
example,  Schomburgk’s deer (Cervus schomburgki) is 
one of a graceful medium-sized deer in the world. They 

lived in herds that consisted of a single adult male, a few 
females, and their young. Schomburgk’s deer inhabited 
swampy plains with long grass, cane, and shrubs in  
central Thailand, particularly around Bangkok,  
Pratumtani, Pranakornsri Ayudthaya and Samutprakan. 
When the habitat land was cleared for irrigation canal and  
agricultural purpose together with the central plateau has 
been developed for community town, the species was 
intensive hunted. Accordingly, Schomburgk’s deer was 
extinct from Thailand and the world since 1932.
Endemic species ... the risk of extinction

Thailand is situated in the Indo - Myanmar  
biodiversity hotspot. It is an area of high biodiversity in 
the world. However, biodiversity loss is problem occurred 
in the country like many countries in the world. The  
factor driving biodiversity losses are loss of natural 
habitats, over exploitation of biological resource, invasive 
alien species, pollution and climate change. The endemic  
species, a group of organisms that need very specific 

cave mahseer (Neolissochjlus Subterraneus)
Note.From http://www.siamensis.org

Wrightia Siniktiae D.J.Middleton & Santisuk
Note.From http://www.web3.dnp.go.th/botahy/detail.aspx



  
Balance and Diverse
สมดุล หลากหลาย

52
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

ท่ีใกล้สญูพนัธุอ์ย่ำงยิง่ (critically endangered; CR) ใกล้สญูพนัธุ์ 
(endangered; EN) หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable; 
VU) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชนิดพันธุ์เฉพำะถิ่นที่มีถิ่นที่อยู ่อำศัย
นอกเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น ปรงสระบุรี (Cycas tansachana  
K. D. Hill & S. L. Yang) พบเฉพำะบนเขำหนิปนูในจังหวดัสระบุรี 
มีควำมเส่ียงต่อกำรสูญพันธุ์ เนื่องจำกปัญหำกำรลักลอบขุดน�ำ
มำจ�ำหน่ำยเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ และพื้นที่เขำหินปูนซึ่งเป็นแหล่ง
กระจำยพันธุ์มีกำรให้สัมปทำนเหมืองหินส�ำหรับเป็นวัตถุดิบใช้
ในธุรกิจก่อสร้ำง หรือกำรผลิตปูนซิเมนต์ ท�ำให้จ�ำนวนประชำกร
ของพชืดงักล่ำวลดลงอย่ำงรวดเรว็จนอยูใ่นขัน้วกิฤต โดยองค์กำร
ระหว่ำงประเทศเพือ่กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ (International Union 
for Conservation of Nature; IUCN) ได้ระบุสถำนภำพว่ำ  
ปรงสระบุรีมีสถำนภำพใกล้สูญพันธุ ์อย ่ำงยิ่ง (critically 
endangered; CR) เน่ืองจำกจ�ำนวนประชำกรลดลงอย่ำงต่อ
เนื่องและมีขอบเขตกำรกระจำยที่จ�ำกัด 
การคุ้มครองชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นและถิ่นที่อยู่อาศัย

ประเทศไทยมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครอง
ชนิดพันธุ์และกำรคุ้มครองถิ่นที่อยู่อำศัย อำทิ พระรำชบัญญัติ
กำรประมง พ.ศ. 2490 พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 
2504 พระรำชบญัญัตสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ำ พ.ศ. 2535 และ 
พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 
ซ่ึงกฎหมำยดังกล่ำวไม่ได้ระบุถึงกำรคุ้มครองชนิดพันธุ์เฉพำะ
ถิ่นไว้เป็นกำรเฉพำะ แต่ได้มีกำรออกประกำศภำยใต้พระรำช
บัญญัติต่ำงๆ ดังกล่ำวเพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์โดยทั่วไปและถ่ินท่ี
อยู่อำศัยในธรรมชำติ เช่น กำรประกำศเป็นสัตว์ป่ำสงวน หรือ
สตัว์ป่ำคุม้ครองภำยใต้พระรำชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์ป่ำ  
พ .ศ .  2535 เป ็นต ้น  โดยมีบทบัญญัติ ในกำรห ้ ำมล ่ ำ  
ห้ำมครอบครอง ห้ำมค้ำ ห้ำมเพำะพันธุ ์ห้ำมน�ำเข้ำ ส่งออก ส�ำหรบั
กำรประกำศเพ่ือคุ้มครองถิ่นอยู่อำศัย เช่น กำรจัดตั้งอุทยำน 
แห่งชำติ เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำ เป็นต้น  
ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรภำยใต้พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ  
พ.ศ. 2504 และพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 
2535 กำรประกำศพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดล้อมตำมพระรำชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อมูลชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่ถูกคุกคาม…น�าไปสู่การบริหาร
จัดการเพื่อคงอยู่อย่างยั่งยืน

ข้อมูลชนิดพันธุ ์ เฉพำะถิ่นที่ถูกคุกคำมเป็นข้อมูล 
เบ้ืองต้นทีจ่�ำเป็นส�ำหรับด�ำเนินกำรอนุรกัษ์และคุ้มครอง ชนดิพนัธุ์
นั้นๆ ที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม (สังกัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมในขณะน้ัน) ซึ่งเป็นหน่วยประสำนงำนกลำงระดับ
ชำติชองอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ได้ร่วม
มือกับจังหวัดมหำสำรคำมด�ำเนินกำรประกำศพื้นที่ป่ำดูนล�ำพัน  

จังหวัดมหำสำรคำม ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู ่อำศัยในธรรมชำติของ 
ปูทูลกระหม่อมซึ่งเป็นปูน�้ำจืดเฉพำะถิ่นพบบริเวณป่ำดูนล�ำพัน  
อ�ำเภอนำเชือก จังหวัดมหำสำรคำม เป ็นพื้นที่คุ ้มครอง 
สิ่ งแวดล ้อม ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่  7 (พ.ศ. 2539)  
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เนื่องจำกพื้นที่ดังกล่ำวมี
กำรคุกคำมถ่ินท่ีอยู ่อำศัยเพื่อถือสิทธิครอบครองท่ีดิน ควำม
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศจำกกิจกรรมต่ำงๆ และกำรจับ
บริโภคเป็นอำหำร รวมถึงจ�ำหน่ำยเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงำม  
ซึง่ไม่มมีำตรกำรคุม้ครองโดยเฉพำะ ต่อมำกรมป่ำไม้ได้ด�ำเนนิกำร 
ส�ำรวจพบว่ำ นอกจำกปูทูลกระหม่อมแล้ว ป่ำดูนล�ำพันยังมี
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งพืชและสัตว์ จึงได้ประกำศเป็น 
เขตห ้ำมล ่ำสัตว ์ป ่ำดูนล�ำพัน ตำมพระรำชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2535 และปูทูลกระหม่อมได้รับ 
กำรประกำศเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองจ�ำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
ในปี 2543 ตำมพระรำชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่ำ  
พ.ศ. 2535

กำรเพำะขยำยพันธุ ์พืชถิ่นเดียวเป็นอีกแนวทำงที่
ท�ำให้ชนิดพันธุ์คงอยู่ต่อไป เช่น ย่ำนดำโอ๊ะหรือเถำใบไม้สีทอง 
(Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen) เป็นพืชถิ่นเดียวและ
พืชหำยำกของประเทศไทยพบบริเวณน�้ำตกปำโจ และเขตรักษำ 
พันธุ์สัตว์ป่ำฮำลำบำลำ จังหวัดนรำธิวำส เป็นไม้เถำเนื้อแข็ง
ขนำดใหญ่ ใบอ่อนมีสีทองหรือน�้ำตำลแดง โดยองค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์ จงัหวดัเชยีงใหม่ ได้ใช้เทคนคิกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่
เพื่อช่วยขยำยพันธุ์เพิ่มจ�ำนวนให้มำกขึ้น เป็นต้น
ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น…ความเร่งด่วนในการคุ้มครอง

กำรเผยแพร่ข้อมลูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยเฉพำะ 
ข้อมูลสถำนภำพชนิดพันธุ ์ ท่ีถูกคุกคำม ชนิดพันธุ ์เฉพำะถิ่น 
และชนิดพันธุ ์หำยำก จะช่วยท�ำให้ประชำชนทั่วไปได้รับรู ้  
มีควำมตระหนัก และรู้สึกหวงแหนทรัพยำกรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ของตน ซึง่จะน�ำไปสูก่ำรมบีทบำทร่วมในกำรอนรุกัษ์และคุม้ครอง
สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ให้สำมำรถด�ำรงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
นเิวศ รวมถึงกำรคุม้ครองถ่ินทีอ่ยูอ่ำศยัในธรรมชำตขิองชนดิพนัธุ์
นั้น ซ่ึงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
พ.ศ. 2554-2563 และเป้ำหมำยไอจิของอนุสัญญำว่ำด้วยควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพที่ให้ประเทศภำคีรวมถึงประเทศไทย
ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่ำควำมหลำก
หลำยทำงชวีภำพและทรำบขัน้ตอนทีจ่ะอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์
อย่ำงยัง่ยนื (เป้ำหมำย 1) รวมถงึให้มกีำรอนรุกัษ์โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่พืน้ทีท่ีม่คีวำมส�ำคญัเป็นพเิศษเฉพำะส�ำหรบัควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพด้วยกำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธผิล (เป้ำหมำย 11) ซึง่
กำรคุ้มครองชนิดพันธุ์เฉพำะถ่ินยังขำดมำตรกำร และแนวทำง
กำรคุ้มครอง รวมถึงถิ่นที่อยู่อำศัยในระบบนิเวศที่เปรำะบำง 
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niche, has low ability to adapt with the changing of  
environment. It is a fragile creature, if the natural habitat 
was destroyed, these creatures are at risk of extinction 
in the future. The threatened status of the endemic  
species are assessed in 3 categories depend on the severe of 
threatened namely critically endangered (CR), endangered 
(EN) or vulnerable (VU). Endemic species, especially, 
those living outside the protected areas, such as Saraburi 
cycad (Cycas tansachana KD Hill & SL Yang), found only 
on limestone mountain in Saraburi are risk to extinct due 
to illegally sell for landscape decoration. And limestone 
area, which is a species habitat, had make concessions 
for mining the raw materials used in the construction 
business or the production of cement. Accordingly, the 
cycad population is decreased rapidly in a crisis. The 
International Organization for Conservation of Nature. 
(IUCN) assessed threatened status of Saraburi cycads is 
critically endangered because the population is declined 
steadily and has limited distribution.
Protection of endemic species and their habitats

In Thailand, the relative laws on species  
protection and habitat protection are Fisheries Act B.E. 
2490 (1947), National Parks Act B.E. 2504 (1961), Wild-
life Preservation and Protection Act B.E. 2535 (1992) 
and the Enhancement and Conservation of National  
Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) which 
these laws do not specify protection of endemic species 
specifically. To protect species and natural habitat, It has 
been issued under above-mentioned Acts such as the 
announcement of a wildlife reserve or protected species 
under the Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 
2535 with the provisions of the ban on hunting, possessing, 
breeding, importing and exporting. To protect the natural 
habitat, national parks, wildlife sanctuaries and wildlife 
non-hunting area are established which is operated under 
the National Parks Act B.E. 2504, Wildlife Preservation 
and Protection Act B.E. 2535, and the announcement as 
the environmentally protected area under the Enhancement 
and Conservation of National Environmental Quality Act 
B.E. 2535 (1992) 
Data on threatened endemic species…. lead to 
sustainable management 

Threatened endemic species data is necessary 
as it is the preliminary information for the conservation 

and protection of such species. Preceding, the Office of 
Natural Resources and Environment policy and Planning 
(Ministry of Science, Technology and Environment 
at that time), which is the national focal point of the 
Convention on Biological Diversity cooperated with 
Maha Sarakam province declared Doon Lampan forest 
in Maha Sarakam province, the only natural habitat of the 
endemic freshwater crab; namely mealy crab (Thaipotamon 
chulabhorn) as an environmentally protected area. The area 
was declared under notification 7 (B.E. 2539) of ministerial  
regulations, the Enhancement and Conservation of National 
Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992). The reason 
for declaration are the area was invaded, ecosystem and 
species were deteriorate from human activities such as 
catch for food and aquarium pet, which there is no specific 
regulation to protect this species. Later on, the Forestry 
Department surveyed Doon Lampan forest again, it was 
found that apart from the endemic mealy crab, the area 
has high biodiversity. Therefore, the Forestry Department 
declared Doon Lampan forest as non-hunting area under 
Wildlife Preservation and Protection Act B.E. 2535 (1992) 
and the mealy crab was declared as protected wild animal; 
invertebrate; in 2000 under the same Act.

The breeding of endemic species is another 
approach that allow such species continue exist. For 
example, golden leave liana (Bauhinia aureifolia K. & S. 
S. Larsen) the endemic and rare plants in Thailand found 
only at Pa Jo waterfall and Hala Bala wildlife sanctuary, 
Narathiwat. The plant is large climbing tree; young leaves 
are golden or brown. The Botanical Garden Organization, 
Chiang Mai use tissue culture technique to increase  
the plant population. 

Mealy crab (Thaipotamon Chulabhorn)
Note.From http://www.board.postjung.com/619038.html
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นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ก�ำลังเผชิญกับภำวะคุกคำมอย่ำงมำก  
จงึควรต้องให้ควำมส�ำคญัในล�ำดบัแรกและควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องด�ำเนนิกำรอนุรกัษ์และคุม้ครองก่อนทีช่นดิพนัธุเ์ฉพำะถิน่
ซึง่อำศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่หล่ำน้ีจะเหลอืเพยีงชือ่เป็นเอกสำรอ้ำงองิหรอื

เป็นเรื่องรำวบอกเล่ำสู่รุ่นลูกหลำนหรือจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์
เท่ำนัน้ ดงัเช่นสมนัตวัสดุท้ำยทีไ่ด้สญูพนัธุไ์ปจำกประเทศไทยและ
จำกโลกแล้วตั้งแต่ปี 2475
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Endemic species ... the urgent need for protection
Dissemination of information about biodiver-

sity particularly, status of threatened species, endemic  
species and rare species could help general public realize, 
aware and concern about natural resource occurs in their 
homeland. This will encourage general public conserve 
and protect such living creatures that live and be part of 
ecosystem. The conservation and protection of natural 
habitat is complied with the Biodiversity Strategic Plan 
B.E. 2554-2563 and the Aichi Target. The Aichi target is 
encouraged parties including Thailand promote biodiversity 
value and the step people can take to conserve and use 
it sustainably (target1) It also improve the status of 

biodiversity by safeguarding ecosystem, especially areas 
of particular importance for biodiversity are conserved 
through effectively managed (target 11) Presently, there 
is no guideline to protect endemic species and their 
natural habitat especially habitat outside the protected 
area are facing with pressure. Therefore, it should be 
concern about the first priority and the urgent need to take  
action to conserve and protect the endemic species living 
outside protected area before these species are extinct 
and be reference telling to the children or exhibit in the 
museum such as the last Schomburgk’s deer that extinct 
from Thailand and from the world since 1932.
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่มีอำณำเขตส่วนใหญ่ 

ติดทะเล ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  

ด้ำนทิศตะวันตกจะเห็นแนวเทือกเขำตะนำวศรีลำดเทไปทำง 

ทิศตะวันออกซึ่งเป็นทะเลอ่ำวไทย สภำพพื้นที่ทั่วไปเป็นลูกคลื่น

ลอนลำดถงึลอนชนั และมภีเูขำโดดกระจำยทัว่ไปตำมสภำพพืน้ที่ 

ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชพีท�ำกำรประมง ท�ำสวนมะพร้ำว 

สวนยำงพำรำ และอื่นๆ ด้วยเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดชำยฝั่ง

ทะเล ท�ำให้สภำพดินทั่วไปเป็นดินป่ำชำยเลน เป็นแหล่งที่อุดม 

ไปด้วยควำมหลำกหลำยของทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  

รวมถึงป่ำชำยเลนในทุกอ�ำเภอก็ว่ำได้

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเขตกำรปกครอง ออกเป็น  

8 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอกุยบุรี  

อ�ำเภอทับสะแก อ�ำเภอบำงสะพำน อ�ำเภอบำงสะพำนน้อย 

อ�ำเภอปรำณบุรี  อ�ำเภอหัวหิน และอ�ำเภอสำมร ้อยยอด  

ทกุอ�ำเภอของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์จะมลีกัษณะเด่นแตกต่ำงกันไป  

อ�ำเภอบำงสะพำนซึ่งอยู่ทำงตอนใต้ของจังหวัด และเป็นอ�ำเภอ

หนึ่งที่มีทรัพยำกรป่ำชำยเลนมำกที่สุดของจังหวัดนี้ ตำมมต ิ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2530 22 สิงหำคม 2543 

และ 17 ตุลำคม 2543 มีจ�ำนวน 812.71 ไร่ โดยพื้นที่ที่มีสภำพ 

เป็นป่ำชำยเลนมำกทีส่ดุจ�ำนวน 749.85 ไร่ จะอยูใ่นต�ำบลแม่ร�ำพงึ 

ทั้งหมด

ต�ำบลแม่ร�ำพึง มีทั้งป่ำพรุที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ จนได้ 

ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ ่มน�้ำที่มีควำมส�ำคัญระดับนำนำชำติ  

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2553 และ

เป็นแหล่งปลำทูขนำดใหญ่ของจังหวัดอีกด้วย นอกจำกผืน 

ป่ำชำยเลนผืนใหญ่แล้ว ยังมีป่ำชำยเลนเล็กๆ เกิดขึ้นในอ�ำเภอนี้

ท่ีเรำอยำกน�ำท่ำนไปรู้จัก “ป่ำชำยเลนบำงยำยจิบ” ป่ำชำยเลน 

เสื่อมโทรมในพื้นท่ีหมู่ท่ี 8 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบำงสะพำน  

ป่ำชำยเลนแห่งนี้ถึงแม้จะเสื่อมโทรมและถูกบุกรุก แต่ได้รับกำร

ดูแลและใส่ใจจำกผู้ชำยสูงวัยท่ำนหนึ่งได้พลิกฟื้นให้กลับมำมี

ควำมอดุมสมบรูณ์ และเป็นแหล่งเรยีนรูท้ำงธรรมชำตทิีน่่ำศกึษำ

แก่ชุมชนอีกแหล่งหนึ่ง

สภาพป่าชายเลนบางยายจิบเมื่อในอดีต
คุณลุงโกศล ทองกรอย ผู ้พลิกฟื ้นผืนป่ำชำยเลน 

จำกอดีตที่ถูกรุกล�้ำ จนในปัจจุบันคือพื้นที่ป่ำชำยเลนผืนสุดท้ำย

ท่ีบำงยำยจิบ แม้ว่ำในปัจจุบันป่ำชำยเลนนี้จะมีขนำดพ้ืนที่เล็กๆ 

แฝงตัวในหมู่บ้ำน แต่ต้องฝ่ำฟันอุปสรรคนำนัปกำร เพื่อให้มี 

ผืนป่ำสุดท้ำยวันนี้ ต้องต่อสู้อะไรมำมำกมำย โดยคุณลุงโกศล 

เห็นว่ำพื้นที่ป่ำชำยเลนรกร้ำงในหมู่บ้ำนของตน ถูกบุกรุกและน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คิดจะสร้ำงประโยชน์แก่สังคมหรือ

ท้องถิน่ และเมือ่ท้องถิน่เปลีย่นไป ควำมเจรญิก้ำวหน้ำในด้ำนต่ำงๆ  

เข้ำมำถงึหมูบ้่ำน โดยเฉพำะกำรมโีรงงำนอตุสำหกรรมเข้ำมำก่อตัง้ 

ในพืน้ที ่ท�ำให้เกดิพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ต้องมกีำรตดัถนนเพิม่ 

มีกำรสร้ำงงำนใหม่ๆ จนชุมชนมีรำยได้ดี ประชำกรในหมู่บ้ำน

ส่วนใหญ่เข้ำไปท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม เลิกอำชีพประมง  

ท�ำสวนมะพร้ำว ประกอบกบัโรงงำนขยำยตวัและต้องกำรแรงงำน

มำกขึ้น ท�ำให้ก�ำลังแรงงำนจำกที่อื่นไหลเข้ำมำในท้องถ่ิน ท่ีดิน

ท่ีว่ำงเปล่ำท่ีทุกคนคำดหวังว่ำจะสร้ำงรำยได้และผลประโยชน์

ให้กับตนเอง ก็เข้ำไปบุกรุกจับจองกันสร้ำงหมู ่บ้ำนจัดสรร  

สร้ำงบ้ำนให้เช่ำ ขำดกำรวำงผังเมืองที่ดี ท�ำให้ระบบนิเวศ

โดยรอบเริ่มเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

ก่อให้เกิดอุทกภัยและเหตุอื่นตำมมำทันที

ป่าชายเลนบางยายจิบ
คุณลุงโกศล ทองกรอย 

ผู้พลิกฟื้นผืนป่ำชำยเลนจำกอดีตที่ถูกรุกล�้ำโดย : กองบรรณำธิกำร
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Prachuap Khiri Khan Province, most of 
the areas are situated near the sea. The geography of 
Prachuap Khiri Khan on the western side has the Tenasserim 
hills leaning eastward to the gulf of Thailand. The area’s 
overall condition is marked by waves to steep grooves 
with scattered lone hills throughout. The livelihoods of 
most residents here include fishing, coconut and rubber 
plantations and others. The fact that Prachuap Khiri Khan 
is a seaside province has enriched the general conditions 
of the mangrove soil with the diversity of coastal and 
marine resources, while the mangrove forests could be 
in every district.

Prachuab Khiri Khan’s administration is  
divided into eight districts, namely, Muang Prachuap Khiri 
Khan, Kui Buri, Thap Sakae, Bang Saphan, Bang Saphan 
Noi, Pran Buri, Hua Hin, and Sam Roi Yot. Every district 
of Prachuap Khiri Khan has different characteristics. 
Bang Saphan, which is located in the southern part of  
the province, is the home to the largest mangrove resources 
in the province. According to resolutions passed by the 
Council of Ministers on 15 December 1987, 22 August 
2000 and 17 October 2000 the mangrove area in this  
district is 812.71 rai and the highest mangrove forest area 
of 749.85 rai, is located entirely within Mae Ramphueng.  

Mae Ramphueng contains both an abundant 
peat swamp forest that was registered as a wetland of 
international significance by resolution of the Council 
of Ministers on 3 November 2010, and a large source 

of mackerel for the province. Other than immense  
mangrove forest, smaller mangrove forest is also present 
in this area. We would like to introduce you to “Bang Jib  
Mangrove Forest”, a degraded mangrove forest located 
at Moo 8, Mae Ramphueng, Bang Saphan. Although 
degenerate and encroached upon, this mangrove forest 
has received care and attention from an elderly man who 
restored the forestin what has become another worth while 
source of learning for the community.
Previous Yai Jib Mangrove Conditions

Mr. Kosol Thongkroi who restored the encroached 
mangrove forest and turned it into the last patch of  
mangroves in Bang Yai Jib. Although this mangrove 
forest is currently small and hidden in the village, it has 
fought many obstacles to survive until today. Mr.Kosol has  
realized that the abandoned mangroves in his village were 
suffering from encroachment and exploitation for personal 
gain without generating any benefits for society or the local 
community. Furthermore, once the area had changed, and 
various developments reached the village, especially the 
establishment of industrial factories in the area resulting 
in a number of infrastructural developments, additional 
road constructions and new jobs became available for 
the residents to earn a good living. The majority of the  
villagers moved to work in industrial factories, abandoning 
both fishing and coconut growing. The growth of 
factories and demand for labor attracted labor from other 
areas into the region. The empty patches of land where  

Bang Yai Jib  
Mangrove Forests
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พลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนบางยายจิบ
ด้วยปัจจัยดังกล่ำวท�ำให้ชำยสูงวัยท่ำนนี้เกิดแรง

บันดำลใจคิดสร้ำงป่ำภำยในหมู่บ้ำน เพื่อสร้ำงปอดให้กับท้องถิ่น  

สร้ำงแหล่งที่อยู่อำศัยให้กับสัตว์ทะเลเล็กๆ และสร้ำงบ้ำนให้

กับสรรพสัตว์อื่นๆ ด้วยก�ำลังแรงกำยที่พอท�ำได้ ท�ำให้ลุงโกศล  

หรือผู้ใหญ่โกศล ทองกรอย ในขณะน้ันเข้ำไปยื่นหนังสือขอใช้

พ้ืนที่สำธำรณะในหมู่ที่ 8 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบำงสะพำน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปลูกป่ำเล็กๆ เพื่อใช้เป็นพื้นที่

ศึกษำให้กับเด็กๆ ของโรงเรียนบำงสะพำน (บ้ำนล่ำง) ได้มำ

เรียนรู้ถึงทรัพยำกรธรรมชำติในหมู่บ้ำนของตน แต่ก่อนพื้นท่ี 

ในบริเวณนี้อุดมไปด้วยป่ำชำยเลน มีป่ำแสม ไม้โกงกำง ถูก

ปล่อยรกร้ำงมีแต่วัชพืช เช่น หนำมพุงดอ หวำยลิง ขึ้นปกคลุม  

มีทำงน�้ำ ให้น�้ำทะเลสำมำรถเข้ำถึง เมื่อน�้ำขึ้นน�้ำก็ได ้พำ

สิ่งมีชี วิตเล็กๆ เข้ำมำด้วย แต่เมื่อน�้ำลงสิ่งมีชีวิตเหล่ำนั้น 

บำงชนิดก็ไม ่สำมำรถลงไปตำมน�้ำได ้  ก็จะติดตำมกอไม ้  

พื้นเลน เป็นภำพที่สำมำรถพบเห็นได้ แสดงให้เห็นว่ำที่ดิน

บริเวณนั้นยังอุดมไปด้วยควำมหลำกหลำยของทรัพยำกร

นำนำชนิด โดยเฉพำะควำมหลำกหลำยทำงทะเล ป่ำชำยเลน  

ป่ำบก ป่ำแสม สัตว์ทะเลเล็กๆ ปูลม ปูแสม ปูทะเล ปลำตีน  

โดยสัตว์เหล่ำนี้ได้ใช้เป็นก�ำบังจำกลมและน�้ำทะเลที่พัดเข้ำมำ  

เป็นแหล่งอำหำรที่ดี ด้วยอุดมกำรณ์และควำมตั้งใจอย่ำงแน่วแน่ 

ของลุ ง โกศล ก็สำมำรถสร ้ำงป ่ำชำยเลนขึ้นมำผืนหนึ่ ง 

บนเนื้อที่เกือบ 4 ไร่ ก็ถือว่ำมำกพอสมควรจำกที่ดินสำธำรณะ 

ที่ถูกบุกรุกไปบวกกับที่ดินที่เหลืออยู ่จนท�ำให้เกิดผืนป่ำใน

โครงกำรที่ชื่อว่ำ “โครงกำรปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ปูพื้นฐำน

ระบบนิเวศป่ำชำยเลนชุมชนบำงยำยจิบ” 

ลงุโกศล เริม่พลกิฟ้ืนผนืป่ำชำยเลนแห่งนีเ้มือ่ประมำณ 

ปี พ.ศ. 2537 หลังจำกที่คุณลุงได้เกษียณอำยุจำกต�ำแหน่ง

ภำรโรงของโรงเรียนบำงสะพำน (บ้ำนล่ำง) ด้วยใจรักและมีควำม

ตั้งใจอยำกเห็นป่ำไม้คงอยู่ตลอดไปชั่วลูกหลำน คุณลุงจึงเร่ิม

เข้ำไปถำงป่ำที่มีสภำพรกร้ำงแล้วเริ่มลงมือปลูกป่ำที่แกรัก แม้ว่ำ 

ในช่วงแรกๆ จะได้รับกำรต่อต้ำนจำกชำวบ้ำนและผู้ที่ไม่เห็น

คุณค่ำ แต่คุณลุงก็ยังไม่ลดควำมพยำยำม เพรำะเมื่อมีคนต่อ

ต้ำนก็ต้องมีคนสนับสนุน โดยก�ำลังใจแรกของคุณลุงก็คือคนใน

ครอบครวั และกถ็อืเป็นโชคดขีองคณุลงุทีจ่ะมโีอกำสท�ำประโยชน์

เพื่อสังคมตำมท่ีตั้งใจ คุณลุงลงสมัครแข่งขันคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่

บ้ำนของหมู่ 8 ถึงแม้อำยุในวัย 60 ปี ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่คุณลุง

จะไม่ได้รับควำมไว้ใจจำกชุมชน คุณลุงได้รับกำรเลือกเข้ำมำเป็น

ผู้ใหญ่บ้ำนตำมที่ใจต้องกำร อันดับแรกที่คุณลุงเริ่มท�ำงำนให้กับ

หมู่บ้ำน ไม่ใช่อื่นใด “ป่ำชำยเลนบำงยำยจิบ” คือสิ่งแรกที่คุณลุง

เริ่มพัฒนำ ขอก�ำลังจำกพระ เณร จำกวัดบำงสะพำน นักเรียน

จำกโรงเรยีนบำงสะพำนท่ีคณุลงุเคยเป็นนกักำรภำรโรง มำช่วยกนั

พฒันำป่ำชำยเลนแห่งนี ้ต่อสูก้บัอทิธพิลมดืทีห่วงัจะเอำป่ำแห่งนี้

ไปท�ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรเพื่อหวังผลก�ำไร

ป่ำชำยเลนบำงยำยจิบ ใกล้กับหนองน�้ำยำยจิบเป็น

ป่ำธรรมชำติมำแต่อดีต สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ำบริเวณพื้นท่ีหมู่ 8 

ของต�ำบลแม่ร�ำพึงเคยเป็นทำงน�้ำที่น�้ำทะเลสำมำรถเข้ำถึง กำร

มำปลูกสร้ำงอำคำรขวำงทำงน�้ำย่อมก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

ของธรรมชำติ หรืออำจเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติได้ คุณลุง

มองเห็นแสงสว่ำงและเกิดควำมคิดข้ึนมำว่ำ กำรมีป่ำชำยเลน

มำเป็นแนวกั้นเมื่อเกิดอุทกภัยย่อมเป็นผลดี ชำวบ้ำนในควำม

ดูแลของคุณลุงจะไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับกำรเกิดสึนำมิ 

บริเวณภำคใต้ของประเทศ เมื่อปลำยปี พ.ศ. 2547 สึนำมิ 

ครั้งนั้นถือเป็นบทเรียนแห่งกำรสูญเสียครั้งใหญ่ แม้อ�ำเภอ

บำงสะพำนอำจจะไม่มีคลื่นยักษ์เข้ำมำถึง แต่คุณลุงก็ยังอยำก

ท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน โดยเริ่มหำพันธุ ์ไม้ที่สำมำรถปลูก

ได้กับป่ำชำยเลนน�ำมำปลูกในป่ำชำยเลนบำงยำยจิบ เช่น  

ต้นโกงกำงใบเล็ก โกงกำงใบใหญ่ พังกำหัวสุ่ม ล�ำพูน ล�ำแพน 
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everyone thought to make a living and to generate a personal 
gain had become, exploited and reserved for developed  
housing. Houses were built for rent, but good city planning 
was deficient.  Consequently, the surrounding ecosystem 
underwent changes affecting the natural environment and 
creating immediate floods and other disasters. 
Bang Yai Jib Mangrove Restoration

The aforementioned factors inspired an elderly 
man to create a forest within the village to create “lungs” 
for the local community with habitats for small marine life 
and other creatures. With sufficient strength, Mr. Kosol, 
or Elder Kosol Thongkroi, submitted requests for the use 
of public land in Moo 8, Mae Ramphueng,  Bang Saphan, 
Prachuap Khiri khan to plant a small forest for use as a 
learning ground for the children of Bang Saphan School 
(Bang Lang) in learning about the natural resources in their 

village. In the past, this area was abundant with mangroves 
where Samae and Kongkang woods were abandoned and 
covered in weeds such as Azimasarmentosa and whip vine. 
The forest had waterways for sea water to enter during 
high tides,which brought in small animals.  During low 
tides, however, some of the creatures would fail to return 
with the water as they got stuck in the bushes and mud. 
The floor became visible and showed that the area was 
still abundant with resources, especially marine diversity, 
mangroves, land forests, samae forests and small sea 
creatures like ghost crabs, sesarma meder, sea crabs and 
mudskippers. These creatures used the mangroves to hide 
from the wind and flow of sea water.  The creatures were 
also a good source of food. Mr. Kosol cultivated nealy 4 rai 
of mangroves with his ideal and determination, which are 

a moderate amount from public land encroachments and 
the remaining land. It became the forest under the project 
named “Bang Yai Jib Community Mangrove Ecosystem 
Foundation Laying and Learning Source Restoration and 
Improvement Project”.

Mr. Kosol has restored this mangrove forest from 
1994 after his retirement as a janitor at Bang Saphan School 
(Bang Lang). He determined to see the forest remain for 
next generation in the future. He began cutting down the 
abandoned forest weeds and initiated planting the forest. 
Although, at the beginning he faced opposition from the 
villagers and people who did not recognize the value from 
his work, he never decreased his efforts because there 
is always supported in the face of opposition. His first 
support was his family. He had the good chance to make 
benefit to his community by apply for the election of the 

Village Headman of Moo 8.  Although he was 60 years 
old at that time, age was no obstacle to receiving trust 
from the people. He was elected as the village headman 
as he wished. The first order of work at the village before  
anything else was to develop the Bang Jib Mangrove Forest. 
Mr. Kosol sought support from the monks and novices 
at Wat Bang Saphan and students from Bang Saphan 
School where he had been the janitor to help develop this 
mangrove forest and fight against the  influences seeking 
to exploit this forest for the construction.

The Bang Yai Jib mangrove forest near NongYai 
Jib has been natural forests since the past. This shows that 
the area of Moo 8 of Mae Ramphueng was a waterway 
which can access to sea water. The building constructions 
blocked the waterway and caused changes in the natural 



  
Balance and Diverse
สมดุล หลากหลาย

60
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

แสมขำว และแสมด�ำ กำรเร่ิมต้นปลูกในคร้ังแรกด้วยกล้ำ

ประมำณ 200 ต้น โดยกล้ำไม้เหล่ำนัน้ คณุลงุได้รบักำรสนบัสนนุ

จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ที่เห็นถึงควำมต้ังใจของคุณลุง

ที่จะท�ำประโยชน์เพื่อชุมชน เช่น กรมทรัพยำกรทำงทะเล 

และชำยฝ ั ่ ง โดยสถำนีพัฒนำทรัพยำกรป ่ำชำยเลนที่  8 

ประจวบคีรีขันธ์ บริษัทบำงปะกงโยธำ สนับสนุนและช่วยเหลือ

ในกำรปลูกต้นกล้ำเหล่ำนี้

แหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
ป่ำชำยเลนบำงยำยจิบของลุงโกศล จะกล่ำวแบบนั้น

ก็คงไม่ผิด เพรำะจุดเริ่มต้นของควำมคิด เริ่มลงแรงเริ่มหำกล้ำ

ไม้ คุณลุงเป็นหัวเรียวหัวแรงส�ำคัญในกำรพลิกฟื้นป่ำเสื่อมโทรม

แห่งน้ี จนเกิดเป็นป่ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นำนำชนิด 

เมื่อมีควำมอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ

ก็เข้ำมำด้วยเช่นกัน ณ ป่ำชำยเลนแห่งนี้ สัตว์ทะเล เช่น ปู ปลำ  

มีที่อยู ่อำศัย นกน�้ำนำนำชนิดได ้ เข ้ำมำอำศัยและหำกิน  

ท�ำให้เกิดภำพธรรมชำติที่สวยงำมในหมู่บ้ำน เด็กๆ และชำวบ้ำน  

ได้เห็นสัตว์บำงชนิดที่เคยหนีหำยไป เนื่องจำกไม่มีป่ำท่ีเคย

พึ่งพำอำศัย ได้กลับเข้ำมำอยู ่อำศัยจนเป็นระบบนิเวศท่ีมี 

ควำมหลำกหลำย คุณลุงได้เสนอแนวควำมคิดน�ำป่ำชำยเลน

บำงยำยจิบแห่งน้ีเป็นศูนย์เรียนรู ้ทำงธรรมชำติให้กับเด็กๆ  

ในโรงเรียนบำงสะพำนที่คุณลุงเคยท�ำงำนมำ จะได้เข้ำมำ

ท�ำกิจกรรม มำศึกษำธรรมชำติ ประกอบกำรเรียนของวิชำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ถึงระบบนิเวศควำม

หลำกหลำยทำงทะเล และกำรมป่ีำชำยเลนได้ก่อให้เกดิประโยชน์

ต่อชุมชนอย่ำงไรบ้ำง

โรงเรียนบำงสะพำนบ้ำนล่ำง เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้

กับป่ำชำยเลนบำงยำยจิบจึงไม่เป็นกำรเสียเวลำในกำรเดินทำง  

โรงเรียนฯ ได้บรรจุกำรท�ำกิจกรรมในป่ำชำยเลนแห่งนี้เป็น

วิชำหน่ึงของโรงเรียน ถือได้ว่ำโรงเรียนได้ให้ควำมส�ำคัญของ 

สิ่งแวดล้อม เด็กๆ เข้ำมำช่วยคุณลุงปลูกป่ำเพิ่มเติมจนปัจจุบัน

ผนืป่ำชำยเลนบำงยำยจบิของคณุลงุทีม่อีำณำเขตประมำณเกอืบ  

4 ไร่ ซึง่กไ็ม่สำมำรถขยำยออกไปได้มำกกว่ำนีอ้กี เพรำะพ้ืนทีโ่ดย

รอบเป็นพื้นที่ที่มีเอกสำรสิทธิ์ที่ถูกต้อง คุณลุงได้ท�ำถนนเข้ำมำ

ในพื้นที่โดยงบประมำณช่วยเหลือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งก็ได้รับ

กำรสนบัสนนุเป็นอย่ำงด ีกำรมถีนนรอบป่ำชำยเลนนีเ้พือ่ให้เดก็ๆ  

ได้เดินทำงสะดวกขึ้น เมื่อต้องมำเรียนรู้ หรือให้ชำวบ้ำนอื่นๆ 

ได้เข้ำมำเยี่ยมชมหรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่นในวันส�ำคัญ 

อำทิ วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ ้ำสิริกิติ์  

พระบรมรำชนินีำถ ในวนัที ่12 สงิหำคม คณุลงุได้อญัเชญิแนวทำง

กำรอนรุกัษ์ป่ำมำจำกพระองค์ท่ำนทีจ่ะรกัษำป่ำชำยเลนให้คงอยู่

ตลอดไป มำเป็นแนวทำงในกำรท�ำงำน

ปัจจุบันป่ำชำยเลนบำงยำยจิบแห่งนี้ ถือว่ำมีควำม

สมบูรณ์เป็นอย่ำงมำก ต้นไม้มีขนำดใหญ่สมบูรณ์ สัตว์น้อย

ใหญ่หำกินได้ตำมธรรมชำติ ชำวบ้ำนสำมำรถเข้ำมำจับสัตว ์

ไปเพื่อบริโภคได้ อำทิ กุ้ง ปูแสม ปูทะเล (ปูด�ำ) แต่ก็เป็นที่เข้ำใจ

ตรงกันว่ำจะจับแต่ตัวท่ีมีขนำดใหญ่เท่ำนั้น เพื่อให้ได้มีกินกันไป

นำนๆ โดยสัตว์เหล่ำนี้กรมประมงก็ให้กำรสนับสนุนน�ำมำปล่อย  

ควำมส�ำเรจ็อนัยิง่ใหญ่ของคณุลงุโกศลแม้ปัจจบุนัจะมวียัล่วงเลย

มำถึง 81 ปีแล้ว แต่คุณลุงก็บอกกับเรำว่ำ จะปลูกป่ำ รักษำป่ำ 

ดูแลป่ำต่อไป จนกว่ำคุณลุงจะหมดก�ำลัง ถึงแม้จะไม่มีผู้ใดสนใจ

แต่อย่ำงน้อยเด็กๆ ในโรงเรียนบำงสะพำน ท่ีคุณลุงตั้งใจปลูกฝัง

ให้พวกเขำเหล่ำนั้นรักและหวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติ และ

เหน็ควำมส�ำคญัของท้องถิน่ คงจะสบืทอดเจตนำรมณ์ของคณุลงุ

เป็นนักอนุรักษ์ตัวน้อยๆ ของชุมชนแทนคุณลุงต่อไป ถ้ำท่ำนใด 

ได้มีโอกำสเข้ำไปเยือนที่ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบำงสะพำน  

แล ้วเห็นชำยสูงวัยท ่ำนหนึ่งเดินถือมีดพร ้ำ เดินฟันหญ้ำ  

ถำงวัชพืช บริเวณป่ำชำยเลนผืนท่ีไม่ใหญ่โตมำกนักแต่มีควำม

สมบูรณ์ด้วยพนัธุไ์ม้ทะเล ไม่มใีครเป็นอืน่ไกล คณุลงุโกศล ทองกรอย  

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคนส�ำคัญของป่ำชำยเลนบำงยำยจิบ

แหล่งข้อมูล 
วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี. ป่ำชำยเลน. ค้นจำก http://th.wiki/ป่ำชำยเลน/กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง. (2555). 

ทรัพยำกรป่ำชำยเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ค้นจำก http://www.dmcr.go.th/elibraly/bppk_file/Book20121115103301.pdf
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environment or prone to natural disasters. Mr. Kosol 
thought it would be good to have a mangrove forest to 
act as a barrier against flooding. People in his care would 
not be as badly affected as the tsunami victims in the 
south of Thailand in late 2004. The tsunami was a great 
lesson of loss. Although Bang Saphan was not affected by  
the giant waves, Mr. Kosol still wanted to contribute 
to the community, by looking for plant that can be 
planted in mangrove forest such as Rhizophora apiculata, 
Rhisophora mucronata, black mangrove, cork trees, 
mangrove apple, white Samae and black Samae, and 
planted them at Bang Yai Jib,. Initial planting began with 
200 saplings. Mr. Kosol was supported these saplings 
from government agencies and private organizations who 
recognized his determination to benefit the community, e.g., 
the Department of Marine and Coastal Resources, whereby 
Mangrove Development Station 8, Prachuab Khirikhan 
and Bangpakongyotha Company supported and assisted 
for the planting of these trees. 
A Source of Biodiversity for the Community

It would be no mistake to call the Bang Yai Jib 
mangrove forest “Mr. Kosol’s Mangrove Forest”, because 
Mr. Kosol is the key person taking the initiative to plant 
trees and turning the once deteriorated forest into a rich 
forest filled with variety of trees. When the forest is 
abundant, natural biodiversity is also present.  Fish, crabs 
and many kinds of water birds come in to live and create 
perfectly natural conditions in the village. Mr. Kosol has 
proposed this mangrove forest to be a natural learning 
center for children at the school where he used to work, 
so they can perform activities, study about nature and 
learn about natural resources and environment, including 
the diverse marine ecosystem and how mangrove forests 
are beneficial to the community.

Bang Saphan Ban Lang School is located near 
Bang Yai Jib mangrove forest, there is not waste time in 

traveling.The activities in this mangrove forest have been 
integrated with the school’s subject and the school can 
be considered as placing importance on the environment.
The children helped Mr. Kosol in planting more and more 
trees until the mangrove forest currently covers an area of 
nearly 4 rai that can be expanded no further because the 
surrounding areas have a title deed. Mr. Kosol built roads 
into the area using the funds from various organizations, 
which has received good support. The roads around the 
mangrove forest are there to better facilitate for children 
when they come to learn, or for other villagers to visit 
or participate activities such as the celebrations in honor 
of the birthday anniversary of Her Majesty Queen Sirikit 
on the 12th of August. Mr. Kosol has adopted her forest 
conservation practices to preserve the mangrove forest 
forever. 

Today, the Bang Yai Jib mangrove forest is very 
rich and abundant.  Trees are large and animals can find 
food naturally. Villagers can catch animals such as shrimps 
and crabs to eat with the understanding that they can catch 
only large animals so the food supply can last forever. 
The Department of Fishery also supports by providing 
these animals for release. This is a great success for  
Mr. Kosol, who is already 81 years old and remains  
steadfast to his determination to continue forest cultivation 
as long as he can. The children of Bang Saphan whom 
Mr. Kosol has fostered the concepts of loving natural 
resources and recognizing the importance of their home.
They will probably continue Uncle Kosol’s intention to 
be young conservationists in place of the uncle.  If you 
visit Mae Ramphueng in Bang Saphan and see an old 
man carrying a knife clearing the grass in a mangrove 
forest that is not very large but abundant with coastal 
plants, that will be none other than Mr. Kosol Thongkroi,  
conserverationist of the Bang Yai Jib mangrove forest.

Source 
Wikipedia, the free encyclopedia. (2014). Mangrove Forest. Retrieved from http://th.wiki/ป่ำชำยเลน
Department Of Marine And Coastal Resources. (2012). Data on mangrove forest in Prachuab Kiri Khan. Retrieved 
 from http://www.dmcr.go.th/elibraly/bppk_file/Book20121115103301.pdf
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2557

วันปลอดรถหรือคำร์ฟรีเดย์ (Care Free Day, CFD) 
เป็นกิจกรรมที่ต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศทำงยุโรปได้ท�ำ 
ต่อเนื่องกันมำกว่ำสิบปี เป็นวันที่นักรณรงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ใช้เป็นวันเชิงสัญลักษณ์ที่บอกโลก ว่ำปัญหำสิ่งแวดล้อมบนโลก
ใบน้ีรุนแรงและต้องเร่งแก้ไขรวมทั้งป้องกันอย่ำงเร่งด่วน โดย
ต้องอำศัยควำมร่วมมือของทุกคนช่วยกันท�ำ1 โดยวันปลอดรถนี้ 
ก�ำหนดให้มีกิจกรรมพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 22 กันยำยน 
ของทุกปี 

ในปี พ.ศ. 2557 วันคำร์ฟรีเดย์ตรงกับวันจันทร์ 
องค์กรภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมกันหำรือ
และก�ำหนดให้จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันอำทิตย์ที่ 21 กันยำยน 
2557 เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูม้ำร่วมงำน และหลำยจงัหวดั 
ในประเทศไทยพร้อมใจกนัจดังำนวนัปลอดรถหรอืคำร์ฟรเีดย์ขึน้ 
โดยรปูแบบกำรจดังำนส่วนมำกจะเป็นนกัจกัรยำน ทีม่กีำรแต่งกำย 
เป็นพิเศษเฉพำะตัวมำร่วมปั่นจักรยำนเพื่อสร้ำงกระแสให้สังคม
ได้รับรู้กำรดูแลสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้พลังงำน เป็นต้น แต่ใน 
ชุมชนเลก็ๆ ทีจ่งัหวดัพจิิตร กไ็ด้ร่วมจัดงำนน้ีขึน้ ชือ่ว่ำ “Car Free 
Day แบบชำวบ้ำน โดยชำวบ้ำน เพื่อชำวบ้ำน” ณ วัดดงกลำง  
หมู่ที่ 2 ต�ำบลดงกลำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นรูปแบบที่
แตกต่ำงไปจำกที่เคยปฏิบัติกันมำอยู่เดิมโดยตลอด จนถือได้ว่ำ
เป็นแห่งแรกของโลกที่มีรูปแบบกิจกรรมคำร์ฟรีเดย์ในลักษณะ
เช่นนี้ 

ชุมชน “ดงกลำง” มีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่แบบชุมชน
เกษตรกรรม ชำวบ้ำนใช้จักรยำนและเดินไปท�ำงำน ไปวัด  
ไปโรงเรยีน ในชวีติประจ�ำวนัเป็นปกติทกุวนัแม้ไม่ใช่วนัคำร์ฟรเีดย์  
ดูแล้วอำจไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่ของชำวบ้ำนในชุมชน แต่กลับ 
เป็นภำพชนิตำมำกกว่ำ โดยชำวบ้ำนในชมุชนทีใ่ช้จกัรยำนได้เพิม่
จ�ำนวนขึ้นหลังจำกชมรมจักรยำนเพื่อสุขภำพแห่งประเทศไทย
และมูลนิธิโอกำส ได้เข้ำไปจุดประกำยแนวคิดส่งเสริมกำรเดิน
และกำรใช้จักรยำนในชุมชน จนเกิดเป็นชุมชนจักรยำนต้นแบบ 
ในสังคมท้องถิ่น เนื่องจำกมีแกนน�ำชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง  
และสืบเน่ืองในวันคำร์ฟรเีดย์นี ้ชำวบ้ำน “ดงกลำง” ได้ข่ีจกัรยำน  

มำรวมตัวกันกว่ำ 200 คัน จัดกิจกรรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจำก
นำยสรุชยั  ขนัอำสำ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัพจิติรเป็นประธำนกล่ำว
เปิดงำน จำกนั้นชำวบ้ำน ผู้สื่อข่ำว และผู้ร่วมงำนจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ เคลื่อนขบวนปั่นจักรยำนไปรอบๆ ชุมชน เพื่อแสดงให้
เหน็ถงึควำมตืน่ตวั และเป็นโอกำสทีด่ใีนกำรกระตุน้ และชกัชวน 
ชำวบ้ำนที่ยังไม่ได้ใช้จักรยำน ให้หวนกลับมำใช้จักรยำนด้วย
กัน จำกนั้นมีกำรล้อมวงเสวนำ “Car Free Day แบบชำวบ้ำน 
โดยชำวบ้ำน เพื่อชำวบ้ำน” มีกำรแสดงจำกน้องๆ และถวำย
ใบประกำศเชิดชูเกียรติในกำรร่วมขับเคลื่อนชุมชนจักรยำน 
บ้ำนดงกลำงแด่พระครูวิจำรย์ธรรมโสภิต เจ้ำอำวำสวัดดงกลำง 
และมอบรำงวัลส�ำหรับนักเรียนท่ีเขียนเรียงควำมและวำดภำพ
เรื่องจักรยำนของฉัน เมื่อเสร็จกิจกรรมชำวบ้ำนและผู้เข้ำร่วม
งำนได้ล้อมวงรบัประทำนอำหำรกลำงวนัร่วมกนั และคณุครแูละ
เดก็ๆ ร่วมกนัร้องเพลง “ชมุชนจกัรยำน” ในกำรปิดท้ำยกจิกรรม  
Car Free Day บ้ำนทุ่ง 

กิจกรรมในวันนี้เกิดจำกควำมร่วมไม้ร ่วมมือของ 
ชำวชุมชนดงกลำง วัด โรงเรียน องค ์กำรบริหำรส ่วน
ต�ำบล และหน่วยงำนต่ำงๆ ท�ำให้เรำได้เห็นควำมสำมัคคี 
กำรใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง และกำรพึ่งพำอำศัยซ่ึงกันและกัน
ระหว่ำง บ้ำน โรงเรียน วัด และชำวชุมชนทุกท่ำน ท�ำให้
ชุมชนดงกลำงกลำยเป ็นชุมชนจักรยำนต้นแบบในสังคม
ท้องถิ่น หำกจะพูดว่ำคนส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 95 ของ
ประเทศ มีกำรใช้ชีวิตแบบชำวบ้ำนดงกลำง ท่ีสำมำรถจะมี
บทบำทในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมจริง  
เพรำะจักรยำนและเดินมันคือวิถีชีวิตประจ�ำวันของทุกๆ คน  

บ้านทุ่ง
Car Free DayCar Free Day

1 จำกบทควำม คำร์ฟรีเดย์กับคำร์ฟรีแมน , ธงชัย พรรณสวัสดิ์  หนังสือชุด “เดินไป ปั่นไป เล่ม 1” 2556




