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■  การเตือนภัยพิบัติในประเทศไทย
 Disaster Warning in Thailand

■  การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน)
 ...เพื่ออะไร...ไดประโยชนอยางไร
 How we benefi t from adapting to climate change (Global warming)…
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Guidelines for Resolving Conflicts 
between Humans and Elephants 

in Thailand
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หมายเหตุ : เนื้อหาบทความเปนความรับผิดชอบของผูเขียนในแตละเรื่องที่เขียน ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 Nowadays we have heard and seen several photos people who lost their lives and assets as a result 
of natural disasters, or even more often on conflict between human and elephants. The latest incidence occurred 
during New Year festival. At this period of time, people usually traveled in national parks areas, which are abundant 
with beautiful nature. However, it was reported that elephants attacked tourists. Even though many government 
units have attempted to find solutions over this, they still cannot solve this problem as much. Our cover story 
presents an article written by Dr. Songtham Suksawang, a specialist in forest and wildlife conservation, about ways 
of life of wild elephants, causes of conflict, and solutions to conflict between human and elephants. For disaster 
warning in Thailand, an interview with a person responsible for National Disaster Warning Center, will inform 
reader that how responsible organization how watch and monitor natural disasters. This will give us confidence 
that they have integrated relevant information and technology to handle natural disasters which may happen 
anytime. Moreover, many interesting articles are included here such as Community - Industry Partnership Project 
Important Plant Area : Strategy to protect and manage diversity of plant and Community living with forest, 
Pang-Ma-O village etc.  These articles reveal present development project, Utilization of sustainable environment 
and biodiversity
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Editorial Note

 ในปจจุบันเรามักจะไดยินและเห็นภาพการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือแมกระทั่ง

ปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางที่อุบัติขึ้นอยางบอยครั้ง ลาสุดในชวงเทศกาลปใหม ซึ่งเปนชวงที่ประชาชนนิยมเดินทาง

ทองเที่ยวและพักผอนในพื้นที่ตางๆ เชน อุทยานแหงชาติที่มีชื่อเสียงในดานความสมบูรณของธรรมชาติ ก็มีการรายงานถึงปญหา

ชางปาทํารายนักทองเที่ยว แมวาหนวยงานตางๆ ไดพยายามหาทางแกไข แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดเทาที่ควร 

เรือ่งจากปกขอนาํเสนอบทความของ ดร.ทรงธรรม สขุสวาง ผูเชีย่วชาญดานการอนรุกัษปาไมและสตัวปา ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัวถิชีวีติ

ของชางปา สาเหตุความขัดแยง และแนวทางแกปญหาระหวางคนกับชาง และในสวนของการเตือนภัยพิบัติในประเทศไทย 

บทสัมภาษณผู รับผิดชอบศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ จะนําเสนอใหทานไดเห็นการทํางานของการเฝาระวังและติดตาม

ภัยธรรมชาติตางๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวไดมีการบูรณาการความรวมมือทั้งในดานขอมูล 

ขาวสารและเทคโนโลย ี เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆ ไดแก 

โครงการชุมชนอยูคู อุตสาหกรรม พื้นที่สําคัญเพื่อการอนุรักษพืช : กลไกบริหารจัดการความหลากหลายของพืชอยางยั่งยืน 

และชุมชนอยูกับปา หมูบานปางมะโอ เปนตน ซึ่งบทความเหลานี้ทําใหเห็นถึงโครงการพัฒนาในปจจุบัน การใชประโยชน

ของทรัพยากรอยางยั่งยืน และความหลากหลายทางชีวภาพ
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ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ

ครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 

2558 ณ กรงุบอนน สหพนัธรฐัเยอรมน ีนายกรฐัมนตร ี(พลเอก 

ประยทุธ จนัทรโอชา) ไดมอบหมายใหรฐัมนตรวีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอก ดาวพงษ 

รตันสวุรรณ) เปนหวัหนาคณะผูแทนไทยในการประชมุดงักลาว 

โดยมีผู แทนฝายเลขานุการคณะกรรมการแหงชาติวาดวย

อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกเขารวมการประชุม ประกอบดวย 

ผูแทนกรมสนธสิญัญาและกฎหมาย ผูแทนกรมองคการระหวาง

ประเทศ ผู แทนกรมศิลปากร ผู แทนกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช และผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการฯ 

และหนวยประสานงานกลางอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกและ

ผูแทนกรมทางหลวง ในฐานะหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม

การประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สําคัญ

ที่เกี่ยวของกับราชาอาณาจักรไทย ไดแก 1) การรายงาน

สถานภาพการอนุรักษพื้นที่กลุมปาดงพญาเย็น – เขาใหญ  

และนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 2) การนําเสนอ

พื้นที่กลุ มปาแกงกระจานเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ และ 

3) การนาํเสนออนสุรณสถาน แหลงตางๆ และภมูทิศันวฒันธรรม

ของเชียงใหม นครหลวงของลานนา เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อ

เบื้องตนแหลงมรดกโลก (Tentative List)

ทั้งนี้ ดวยความรวมมือระหวางสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวย

ประสานงานกลางอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก และกระทรวง

การตางประเทศ โดยสถานเอกอคัรราชทตูไทยประจาํกรงุปารสี 

และกรมองคการระหวางประเทศ ในการนัดหมายกรรมการ

เรื่องเดน สผ.
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มรดกโลก ผูแทนศนูยมรดกโลก และผูแทนสหภาพสากลวาดวย

การอนุรักษ (IUCN) ทําใหพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ และ

คณะผูแทนไทย ไดมโีอกาสใชเวลากวา 3 วนั ในการหารอืระดบั

ทวิภาคี (Bilateral) เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจกับกรรมการ

มรดกโลก 19 ประเทศ จากทัง้หมด 21 ประเทศ ไดแก เลบานอน 

ตุรกี ฟลิปปนส การตาร เปรู เยอรมนี เวียดนาม ญี่ปุน อินเดีย 

จาไมกา มาเลเซีย เกาหลี โปรตุเกส โคลัมเบีย โครเอเชีย 

โปแลนด ฟนแลนด คาซัคสถาน และอัลจีเรีย ผูแทนศูนย

มรดกโลก และผูแทนสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) 

เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของไทย พรอมทั้งนําเสนอ

แผนขบัเคลือ่น (Road Map) พืน้ทีก่ลุมปาดงพญาเยน็ – เขาใหญ 

เปนมรดกโลกอยางยัง่ยนืและไมถกูบรรจไุวในบญัชแีหลงมรดกโลก

ในภาวะอันตราย (World Heritage in Danger) และแผน

ขบัเคลือ่น (Road Map) เพือ่ผลกัดนัใหพืน้ทีก่ลุมปาแกงกระจาน

เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดพิจารณา

ใหความเห็นชอบแลวในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน 2558 เพื่อยืนยันถึงความตั้งใจในการแกปญหา

อยางจริงจังในพื้นที่มรดกโลกและมรดกทางธรรมชาติของไทย 

รวมทั้งไดใชโอกาสนี้แจงตอกรรมการมรดกโลกถึงการนําเสนอ

อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาทเปนแหลงมรดกโลกในการ

ประชุมครั้งตอไป สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

www.onep.go.th

 การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 39 ณ กรุงบอนน สหพันธรัฐเยอรมนี

เรื่องเดน สผ.
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During the 39th session of the World Heritage 
Committee, held on June 28 – July 8, 2015 at Bonn, 
Germany, Prime Minister (General Prayut Chan-o-cha) 
has appointed Minister of Natural Resources and 
Environment (General Dapong Ratanasuwan) as Head 
of the Thai delegation for the 39th session of the World 
Heritage Committee, together with representatives from 
the Secretariat of Thailand National Committee on the 
World Heritage Convention who were representatives 
from the Department of Treaties and Legal Affairs, 
Department of International Organizations, Fine Arts 
Department, National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation Department, and Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning 
which working as secretariat and National Focal Point 
of the World Heritage Convention. The important 
agendas which related to the Kingdom of Thailand are 
1) State of Conservation of properties inscribed on the 
World Heritage List such as Dong Phayayen-Khao Yai 
Forest Complex and Historic City of Ayutthaya 2) The 
Nominations to the Natural World Heritage List such 
as Kaeng Krachan Forest Complex and 3) Tentative 
Lists of Monuments, Sites, and Cultural Lanscape of 
Chiang Mai, Capital of Lanna in the Tentative List of 
UNESCO World Heritage Sites.

With the cooperation between Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning, 
as a National Focal Point of the World Heritage 
Convention, and Ministry of Foreign Affairs, by Royal 
Thai Embassy in Paris and Department of International 
Organizations, to set up a meeting with the World 
Heritage Committee and the representatives from the 
World Heritage Centre and the International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), General Dapong 
Ratanasuwan and Thai delegation had a chance of 
3 days to inform and explain at a bilateral level to the 
World Heritage Committee from 19 countries, of all 21 

countries, which are Lebanon, Turkey, Philippines, 
Qatar, Peru, Germany, Vietnam, Japan, India, Jamaica, 
Malaysia, Korea, Portugal, Colombia, Croatia, Poland, 
Finland, Kazakhstan, and Algeria, as well as to the 
representatives from the World Heritage Centre and 
representatives from IUCN, on the topic of Thailand 
approaches to use the Road Map to support sustainable 
management of Dong Phayayen-Khao Yai Forest 
Complex as Natural World Heritage Site of Thailand 
and the Road Map to support the nomination for 
designation Kaeng Krachan Forest Complex as a 
UNESCO’s Natural World Heritage Site which are 
adopted by the Thai Cabinet on June 23, 2015, to affirm 
Thailand’s determination to solve World Heritage 
problems, and at  the same time to propose the World 
Heritage Committee with Phu Phrabat Historical Park 
as a World Heritage Site in the next session. More 
information visit at www.onep.go.th.
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บทน�า
ชางปา คอื ชางทีอ่าศยัอยูในปาซึง่ไดรบัความคุมครอง

ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

โดยชอบธรรม แตจากขอเท็จจริงในปจจุบันดูเหมือนวาจํานวน

ประชากรของชางปาที่อาศัยอยู ในประเทศไทยและบริเวณ

ตะเข็บชายแดนจะลดนอยลงอยางนาใจหาย ไมมีใครรูแนชัดวา

อะไรคือมูลเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรชางปาลด ลง แตที่รูกัน

อยูแกใจกันถวนหนาในปจจุบันก็คือ การที่คนมองชางวาเปน

สัตวเศรษฐกิจในเชิงพาณิชยที่สามารถนําเงินตรามาใหแกคน

ไดมหาศาล จงึพากนัใชชางไปในเชงิผลประโยชนมุงทีจ่ะทาํราย

และทําลายชาง รวมถึงเอาเปรียบชางมากกวาที่จะใหความ

อนุรักษและคุมครอง เพื่อไมใหสูญหายไปจากแผนดิน ดังนั้น

สาเหตุของปญหาสวนใหญที่เกี่ยวกับชางโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ชางปาจึงมาจาก “มนุษย” เปนสําคัญ มนุษยไมไดมีความจริงจัง

และจริงใจในการแกไขปญหาเพื่อที่จะชวยใหประชากร 

ชางปาไมสูญหายไปจากแผนดิน จึงไมสนใจที่จะปรับปรุงการ

บริหารจัดการการสงวนและคุมครองชางปาใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลอยางยั่งยืนแตอยางใด 

 ชางปามีความสําคัญสูงมากในระบบนิเวศของปา

เขตรอน เพราะชวยสรางแหลงอาหาร เชน ดนิโปงใหแกสตัวปา

ชนิดอื่นๆ ชางปาชวยกระจายพันธุไมบางชนิดที่เปนอาหาร

ของสัตวปาบางชนิด และชวยชี้วัดความสมบูรณของปา ชางปา

สามารถดาํรงชวีติอยูไดเฉพาะในปาทีม่ขีนาดใหญ มอีาหารและ

แหลงนํ้าสมบูรณ ปาใดยังคงมีชางแสดงวาปานั้นยังคงมีความ

อุดมสมบูรณ 
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 ปจจุบันนี้พบวา มีชางเอเชียกระจายพันธุอยู ใน 13 
ประเทศ ยังไมสามารถที่จะหาหลักฐานที่เชื่อถือไดมายืนยันวา
ในประเทศไทยมีชางปาอยูจํานวนเทาใด เนื่องจากการศึกษา
วิจัยอยางมีระบบเกี่ยวกับช างปาในประเทศยังไม มีผู  ใด
สามารถทําได  สถิติที่อ างถึงล วนตั้งอยู บนฐานของการ
สนันษิฐานเทานัน้ เชน สนันษิฐานกนัวามปีระชากรชางปาอยูใน
อาณาเขตของไทยประมาณ 3,000 ตัวเทานั้น จากการสํารวจ
ประชากรชางปาในปี พ.ศ. 2535 พบวา ชางไดสูญหายไปจาก
พื้นที่อนุรักษ 17 แหง ที่มีรายงานวาไดพบชางปาอาศัยอยูในปี 
พ.ศ. 2532 เหตุสําคัญแหงการสูญหายไปของชางปาในพื้นที่
ดังกลาวนั้น คือ การลักลอบลาชาง เพื่อเอางาและเอาลูกชางไป
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ และหากสถานการณยังคงดําเนิน
ตอไปเชนนี้ ชางปาตองสูญไปจากพื้นที่อนุรักษอีกอยางนอย 
10 แหง ภายในปี พ.ศ. 2560 นี้ ปจจุบันพื้นที่อนุรักษสัตวปา
มมีากขึน้ แตประชากรชางปาในพืน้ทีป่าบางแหงกลบัลดจาํนวน
ลงไปเรื่อยๆ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง จังหวัดนาน 
ปจจุบันนี้มีชางปาเหลืออยูเพียง 2 ตัว อุทยานแหงชาติภูพาน
จังหวัดสกลนครมีชางปาเหลืออยูเพียง 3 ตัวจากที่เคยมีอยู 
10 ตวั ในปี พ.ศ. 2534 สวนในพืน้ทีอ่นรุกัษชางซบัลงักา ซึง่เคย
มีรายงานวายังมีชางปาอาศัยอยูในปี พ.ศ. 2536 นั้น รายงาน
ในปี พ.ศ. 2544 ยืนยันวาชางปาไดสูญหายไปหมดแลวตั้งแตปี 
พ.ศ. 2516 และตอมาในปี พ.ศ. 2547 มลูนธิคินืชางสูธรรมชาติ
ไดปลอยชางคืนสูปาจนถึงปจจุบันจํานวน 26 ตัว และมีการ
สบืพนัธุตามธรรมชาตอิอกลกูเพิม่อกี 6 ตวั สวนทีเ่ขตรกัษาพนัธุ
สัตวปาเขาอางไนมีประชากรชางปาเพิ่มขึ้นทุกปีจนปจจุบันมี
ประมาณ 400 ตัว

* ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษปาไมและสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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Introduction
Thailand’s Wildlife Preservation and Protection Act 2535 (B.E.) protects wild elephants, defi ned as those 

that live in a forest. But despite this protection, the number of wild elephants living in Thailand is decreasing 
dramatically, with most of the treat caused by humans. The commercial value of elephants can bring signifi cant 
income to some people, an economic incentive that encourages using elephants for individual profi t, rather than 
supporting efforts to restore and conserve wild elephants to ensure their continued existence in our country. 
This shortage of interest in solving problems and fi nding ways to prevent wild elephants, before disappearing from 
the country is a major problem that necessaries to be addressed. This paper suggests ways of doing so.

Wild elephants play a very signifi cant role in the ecosystems of tropical forests where they live. They help 
to provide food for other grazers i.e. salt lick, to other animals. They help to spread the plant species that produce 
fruits by carrying their seeds in their droppings, depositing the seeds in new areas in a package of nutrients. Their 
ecological importance makes the elephants “keystone species” that indicate the richness of a forest. Since wild 
elephants can only live in a relatively large forest with plenty of food and water, any forest where they live can be 
considered to be in a healthy state. 

Guidelines for Resolving 

Conflicts between 

Humans and Elephants 
in Thailand

By Songtham Suksawang, Ph.D. *
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สาเหตุและปัญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา 
ปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางนั้นเกิดขึ้นมา

นับเปนเวลานาน ความขัดแยงนั้นมีแนวโนมที่จะทวีความ 

รนุแรงขึน้อกีเรือ่ยๆ ในหลายประเทศสามารถทีจ่ะบรหิารจดัการ 

ใหปญหาลดลงไดบาง ภาครัฐและภาคเอกชนไดพยายาม 

หาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหลายแนวทาง เชน ใชเสียงปน 

หรอืประทดัไลชางปา สรางแนวกัน้เขตแดน สรางรัว้กัน้ไฟฟา ฯลฯ  

แตกย็งัไมสามารถแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้อยางยิง่ได ความขดัแยง

ระหวางชางกับคน สวนใหญมีสาเหตุมาจากคนเขาไปบุกรุก 

พื้นที่ปา เพื่อทําการเกษตรและตั้งถิ่นฐานบานเรือนและชางปา

ประสพปญหาการขาดแคลนนํ้า และแหลงอาหารในฤดูแลง  

จึงจําเปนตองออกจากปามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมของ 

ชาวบาน ทําใหเปนชนวนปญหาของความขัดแยงอยางรุนแรง

ระหวางคนกับชางในพื้นที่ 9 พื้นที่ในเขตอุทยานแหงชาติ 

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

อุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา อุทยานแหงชาติ

ปางสีดา จังหวัดสระแกว อุทยานแหงชาติเขาชะเมา จังหวัด

จันทบุรี เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขตรักษาพันธุ สัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย 

 อนึ่ง พื้นที่ปาธรรมชาติอันเปนที่อยูอาศัยของชางปา 

แตได ถูกคนบุกรุกทําลายตลอด ผนวกกับการไลล าเพื่อ

คลองชางปาไปขายนั้น ทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและ 

การสูญพันธุของชางปาดวย คาดกันวาประชากรชางปาใน 

ปาธรรมชาตินับวันจะลดลงภายในระยะเวลาไมกี่ปี คาดวา 

จะมีชางปาเหลืออยู ในเขตอนุรักษภายในประเทศ ไดแก  

เขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติ ไมเกิน 2,500 - 

3,000 เชือก อนึ่ง เนื่องจากปาสวนใหญที่เหลือเปนปาผืนเล็กๆ 

ไมมีเขตตอเนื่องกัน ดังนั้น โอกาสที่ชางจะอพยพยายถิ่น 

ไปแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับชางฝูงอื่นจึงมีนอย อันเปนเหตุ 

ที่จะทําใหชางปาอาจสูญพันธุไปจากประเทศไทยไดในที่สุด  

หากไมดําเนินการจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศ (Ecological 

corridor) ระหวางผืนปา

 สืบเนื่องจากชางปาอาศัยอยูเปนโขลง กลาวไดวาเปน

สังคมของชางคลายคลึงกันกับสังคมมนุษย มีหัวหนาโขลงและ 

มีสมาชิกในโขลง ชางถือเปนสัตวสังคมอันดับสามของโลกที่มี

สังคม สัตวโลกที่มีสังคมอันดับแรก คือ มนุษย อันดับที่สอง  

คือ วาฬ และอันดับสามก็คือ ชางนั่นเอง ดังนั้น ปญหาในสังคม 

ก็ยอมมีอยูเปนธรรมดา เชน พฤติกรรมของชางที่เปลี่ยนแปลง

อันเปนผลมาจากสิ่งแวดลอม เชน พื้นที่อยู อาศัยคับแคบ  

วิถีชีวิตของชางปาและผลกระทบจากการท�าลาย
แหลงอาศัยของชางปา

โดยปกติแลว วิถีชีวิตของโขลงของชางปาจะเคลื่อนที่

หากินไปเรื่อยๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ขึ้นอยู กับความ 

แตกตางของฤดูกาลซึ่งเกี่ยวของกับปริมาณนํ้าฝนและการ 

กระจายตวัของพชือาหารทีห่มนุเวยีน ปรมิาณนํา้ตามแหลงตางๆ  

แหลงดินโปง ความอุดมสมบูรณของพืชพันธุธัญญาหาร และ

ความปลอดภัย หัวหนาโขลงจะกําหนดทิศทางในการออกหา

อาหาร สวนมากจะใชเสนทางที่เคยใชหากินเปนประจําที่เรียกวา  

“ดานชาง” จาโขลงจะรูวาฤดกูาลไหนควรจะไปหาแหลงนํา้ โปง 

ตนไมทีใ่หใบ ใหผล เปนอาหาร ณ ทีแ่หงใด หรอืตองไปขดุหานํา้ 

ณ ที่ใด ชางปาสามารถปรับตัวของมันใหเขากับสภาพของปา

และฤดูกาลเสมอ ที่ใดที่ชางปาผานที่นั่นแมจะราบเรียบ 

แตไมราบเลี่ยนเตียนโลงเหมือนที่มนุษยบุกรุกทําลายปา ชาง 

แมจะหักกินยอดไม กินเนื้อไม กินรากไมหรือกระชากเถาวัลย 

ลงมาจากยอดไม แตชางก็ไมไดกินทุกสวนของพืช สวนที่เหลือ

จะถูกทิ้งไวใหสัตวปาอื่นๆ กินดวย ไมชาไมนานเมื่อชางผานไป

แลวไมที่หักราบเหลานั้นก็จะพากันแตกกิ่งกานสาขาขึ้นมา

ใหมอยางรวดเรว็ และกลบัไปเปนแหลงอาหารของสตัวปาไดอกี

ตอไป

การเคลื่อนที่ไปทุกยางกาวของชางปานั้นเต็มไปดวย

ความหมาย เนื่องจากเสนทางที่ช างใชเดินทางหากินนั้น

เปนเสนทางที่ชางเคยใชมาแลวเปนประจําในหลายชั่วอายุชาง 

เสนทางเหลานีจ้งึเชือ่มตอกนัดจุรางแห เรยีกวา ดานชาง ดงันัน้ 

ความเดือดรอนของชางปาจึงเกิดขึ้น เมื่อคนตัดถนนหนทาง

บุกรุกเขาไปทําลาย “ดานชาง” ซึ่งเปนอาณาจักรของชางปา 

จงึเกดิการบกุรกุพืน้ทีอ่ยูอาศยัของชางปา ทาํใหชางปาถกูจาํกดั

เสรีภาพในการเคลื่อนไหว ตองเปลี่ยนพฤติกรรมในการออก

แสวงหาอาหารไปโดยปริยาย สงผลใหวิถีชีวิตพฤติกรรม 

ตามธรรมชาติที่ชางเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุชาง 

ตองสิ้นสุดลง 
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has returned 26 elephants to the Sanctuary and they 
have naturally reproduced another 6 baby elephants. 
Meanwhile, an increasing number of wild elephants 
have been observed in Khao Ang Rue Nai Wildlife 
Sanctuary, now reaching 400 elephants in the area 
(Royal Forestry Department,2000). 

The Ecology of Wild Elephants and Impacts 
from Destruction of Elephants’ Habitat 

A herd of wild elephants travels in searching 
of food from place to place on a seasonal basis, 
based on food distribution that refl ects the rainfall, 
richness of food supply, salt licks, and safety. 
A herd leader, usually a senior female, will determine 
the direction of food search and the herd normally 
repeats its traditional usual route, called an “elephant 
pass”. The leader will know which way they should go 
in each season to fi nd water, salt licks and trees that 
provide them with leaves and fruits for eating, or which 
places they can fi nd underground water in dry seasons. 
Wild elephants well adapt themselves to the conditions 
of the forests and changing seasons. While a hungry 
herd of elephants can fl atten areas of vegetation, this 
impact is far less than that of humans who clear forests 
to plant crops. Although elephants consume parts of a 
tree by breaking branches or pulling vines, they leave 
other parts that other species can then reach. Deer, wild 
pigs, gaur, banteng, and other species often follow 
elephant herds because of elephant feeding patters. The 
broken parts of trees soon grow and return to a good 
source of food for wildlife.

Each step of elephant herd’s journey is 
meaningful because those paths have been repeated 
through generations before them. The paths are 
interconnected like a net, and elephants will face to 
diffi culty situation if their elephant path is damaged 
by road construction or other disruptions. Human 
trespassing of elephant pass necessarily disrupts their 
habitat and limits their freedom to move, forcing them 
to change their natural way of living that had been 
handed down for generations.

Asian elephants are currently found in 13 
countries, distribute west of India to north of China, 
Borneo and south of Sumatra. Thailand is the center 
of this range, but no systematic census of the wild 
elephant population has yet been carried out. The 
published estimates have been based on assumptions 
for example, in 1989 wild elephants living in Thailand 
approximately was 3,000 followed by the surveying 
in 1992 reported that wild elephants had disappeared 
from 17 of the protected areas that were identifi ed in 
1989 (Wildlife Research Division,1991). A major cause 
of such negative change was illegal hunting of wild 
elephants for their ivory and seizing young elephants 
for commercial purposes.

If this exploitation of wild elephants persists, 
it seems likely that more wild elephants will be lost 
from 10 conservation areas by 2017. (Wildlife Research 
Division,1991) It is rather contradictory that as the 
number of protected areas increases, the number of wild 
elephants has continued decreasing. For example, only 
2 wild elephants are found in Doi Pha Chang Wildlife 
Sanctuary in Nan province and 3 are found in Phu Phan 
National Park, Sakon Nakhon province (reduced 10 
elephants in 1991) (Wildlife Research Division,1991). 
In addition, the study in 2001 found that wild elephants 
had disappeared from Sap Langka Elephant Sanctuary, 
though some had lived in that area as recently as 1993 
(Royal Forestry Department,2000). But positive steps 
are also being taken. To recover Sap Lanagka Elephant 
Sanctuary, the Elephant Reintroduction Foundation 
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มีอาหารจํากัด ถูกไลออกจากโขลง ทําใหชางเกิดความเครียด

ถึงกับตอสู กันหรือทํารายกันเองได และทายสุดเมื่อชาง

ไมสามารถอยูรวมในโขลงไดก็จะแยกตัวออกมา และเดินออก

จากปาเขาพื้นที่เกษตรกรรม นําไปสูการขัดแยงกับประชาชน

ที่อาศัยรอบปา

ดงันัน้การบกุรกุผนืปาของมนษุยในหลายพืน้ทีโ่ดยเฉพาะ

อยางยิ่งพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ สัตวปา และ

เขตปาสงวนแหงชาติ สงผลกระทบตอถิ่นที่อยู อาศัยของ

ชางปาเปนอยางมาก พื้นที่ที่ชางปาเคยอยู อาศัยไดลดลง

อยางตอเนื่อง การเขาไปลักลอบลาสัตว ตัดไม และเก็บ

หาของปา และจากการที่ภาครัฐส งเสริมให  เกษตรกร

ทําการเกษตรเพื่อการสงออกนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจาก

จะเปนการลกัลอบตดัไมทาํลายปา และเผาปาของชาวบานแลว 

ยังเปนการรบกวนและทําลายพื้นที่แหลงอาหารและแหลง

ทีอ่ยูอาศยัของชางปาดวย นอกจากนีก้ารทีช่าวบานรอบๆ พืน้ที่

ปาอนุรักษ ไดนําเอาโคและกระบือ เขาไปเลี้ยงในพื้นที่ที่เปน

ที่อยูอาศัยของชางปา ก็เทากับวาเปนการบุกรุกแยงชิงพื้นที่

และอาหารของชางปาดวยเชนกัน

นอกจากความขัดแยงระหวางคนและสัตวจะเกิดขึ้น

แลว โค และกระบอืกอ็าจนาํเชือ้โรคเขาไปแพรใหแกประชากรชาง

และสตัวปาอืน่ๆ ดวย เมือ่กลุมนกัทองเทีย่วเขาไปพกัแรมในพืน้ที่

ปาทีเ่ปนทีอ่ยูอาศยัและแหลงหากนิของชางปานัน้ นกัทองเทีย่ว

มักจะสงเสียงดัง ขับรถเร็ว บางครั้งในการสองสัตวเขาไปใกล

โขลงชางปาขณะออกมาหากินมากจนเกินไป ทําใหชางเกิด

ความเครียดได 

 โครงการพัฒนาเศรษกิจในพื้นที่ปาอนุรักษ ไม วา

จะเปนโครงการใดก็ตาม ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศของ

ปาไมและสัตวปาไมมากก็นอยเสมอ เชน การสรางเขื่อน

ก็เปนการแยกปาธรรมชาติออกจากกัน การตัดถนนผานปา

ก็เปนการเปดโอกาสใหมนุษยเขาไปรบกวนสัตวปาไดงายขึ้น 

นอกจากนัน้เมือ่มกีารตดัถนนผานเขาไปในปา ยอมเกดิผลกระทบ

ตอสัตวปา สวนใหญในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยาน

แหงชาติเขาชะเมา-เขาวง เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางไน 

มักจะมีโขลงชางปาออกมาหากินในเวลากลางคืน ดังนั้น 

จึงมีบอยครั้งที่ผูขับขี่รถยนตขับขี่ดวยความเร็ว และขาดความ

ระมัดระวังทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกับชางปา ทั้งคนทั้งสัตว

ตางไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต 

 ยิ่งไปกวานั้นยังมีภัยธรรมชาติที่สรางปญหาใหกับ

ชางปาได เชน ในอทุยานแหงชาตเิขาใหญ และอทุยานแหงชาติ

กยุบรุ ีชางปาเดนิตกเหวหรอืตกหลมุตกบอ จนตองสรางแนวรัว้

เพื่อปองกันไมใหชางปาเขาไปใกลแหลงอันตราย สําหรับไฟปา

ที่สวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย นอกจากจะทําลาย

พืชพันธุธัญญาหาร อาหารของชางปาแลว ในบางครั้งชางปา

ก็ไดรับอันตรายจากไฟปาดวย

 อาหารที่ช างปากินอยู นั้นมีหลายชนิด แตละฤดู

ชางจะกินพืชตางชนิดกัน การบุกรุกพื้นที่ของมนุษยสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตของชางปาอยางรุนแรง นอกจากพื้นที่สําหรับหาอาหาร

จะมีนอยแลว แหลงดินโปงตางๆ ของชางถูกทําลายตามไปดวย

อันเปนเหตุสําคัญที่ทําใหชางปาลงมากินพืชไรของเกษตรกร 

จนกอใหเกิดความขัดแยงระหวางคนกับชางปาตามมา 

 

ปัญหาดานการบรหิารจดัการความขดัแยงระหวางคน
กับชางปาในสวนของภาครัฐ

1. ขาดหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ปจจุบัน

ยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องความขัดแยงของคนกับชาง

โดยตรง ทําใหไมมีการจัดการที่มีระบบ ระเบียบ แบบแผนที่

เหมาะสม หนวยงานที่เกี่ยวของกับชางปาที่มีอยู คือ สํานัก

อนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตหนวยงาน

นั้นๆ ก็มีภาระหนาที่อื่นๆ อีกมากมายหลายดาน ทําใหการ

จัดการในเรื่องการอนุรักษและสงวนชางปาดอยประสิทธิภาพ 

 2. ขาดแคลนบุคลากร ทําใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมเพียงพอและยั่งยืน เชน 

การขาดแคลนนักวิจัย ทําใหขาดขอมูลพื้นฐานและความรูที่

ทันสมัยที่จะนําไปใชงานได การขาดแคลนเจาหนาที่พิทักษปา 

ทําใหการดูแลปองกันพื้นที่เปนไปอยางจํากัด 

 3. ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน ทําให

การดําเนินการตางๆ เปนไปอยางจํากัด ลาชา และไมตอเนื่อง 

เชน การตรวจจับผูลักลอบกระทําผิดในการลาชาง บุกรุก

พื้นที่ปา และที่สําคัญขาดงบประมาณในการวิจัยทําใหไดรับ

ขอมูลที่ผิดพลาดจากความเปนจริง

เรื่อง จากปก
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Causes of Conflicts between Humans and 
Wild Elephants

Conflicts between humans and wild elephants 
probably began when people first started farming, 
converting forests to fields that grew plants that the 
elephants found nourishing. As humans converted 
more the forests to fields, the conflicts have worsened. 
Some countries have found the ways to control such 
conflicts, through the efforts of government agencies 
and the private sector, as well as farmers themselves. 
They have used sound of gunfire or firecrackers to 
chase elephants away their farms, and use electric 
fences and other means to prevent the elephants from 
entering farmlands. Such solutions cannot solve all 
problems. Most of present’s conflicts are rooted in 
illegal encroachment of humans into forests, especially 
for agriculture. When wild elephants face water and 
food shortages, often in the dry season, they may 
wander into agricultural areas to look for food and 
therefore turn into confliction of farmers and elephants. 
Such conflicts have been reported from at least nine 
protected areas, including Kaeng Krachan National 
Park in Phetchaburi province, Kuiburi National Park in 
Prachuap KhiriKhan, Thong Pha Phum National Park 
in Kanchanaburi, Thap Lan National Park in Nakhon 
Ratchasima, Pang sida National Park in Sa Kaeo, Khao 
Chamao National Park in Chantaburi , Khao Ang Rue 
Nai Wildlife Sanctuary in Chachoengsao, Salak Phra 
National Park in Kanchanaburi and Phu Luang National 
Park in Loei.

Human intrusion into the natural habitats of 
wild elephants and illegal hunting necessarily affect 
their way of life and threaten their survival as well. 
It is estimated that the population of elephants in the 
wild will drop within a few years to less than 2,500 in 
Thailand’s protected areas (Royal Forestry Department, 
2000). The continuing decline of forest cover and 
isolation of small elephant populations increases 
inbreeding and overall reduces elephant reproduction. 
These factors are pushing elephants closer to the brink 
of extinction in Thailand. 

The declining population of elephants disrupts 
their herd structure, leading to social problems. The 
declining habitats limit their food supplies, which adds 
to the social pressures on these herd-living animals. One 
result is that some individuals, often young males, are 
forced to leave the herd. These tend to be the elephants 
that become crop raiders, so the social conflict within 
the elephant herd becomes a conflict between elephants 
and humans around the forest.

Thus, human intrusion to the forest habitat 
of elephants along with illegal hunting and gathering 
forest products for commercial purposes, is leading 
to a continuous decline in the size of living areas of 
wild elephants. The government promotion of farming 
for export markets is also contributing to more illegal 
logging and forest burning to clear land for agriculture, 
so food supply and habitats of wild elephants are 
disturbed and destroyed.

In addition, villagers bring their cattle to feed 
in elephant habitats, putting additional pressures on 
elephant populations and increasing the possibilities of 
animal diseases that can spread from domestic animals 
to wild elephants. 

Other than conflicts between humans and 
elephants can arise from tourists who go camping in 
forest areas where elephants live and wander for food. 
Tourists often make loud noise and drive with the 
speed, which disturb the wildlife in protected areas. 
Night safaris to get a closer look of wild elephants can 
cause stress to them as well.
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 4. ขาดแผนแมบทในการจดัการชางปา การขาดแคลน

ประเดน็นีเ้กีย่วเนือ่งกบัการขาดแคลนบคุลากรและงบประมาณ 

ทาํใหขาดขอมลูทีเ่ชือ่ถอืไดและทีส่ามารถนาํไปวเิคราะหเพือ่การ 

รางนโยบายในการจัดการบริหารใหไดผลทันกับเหตุการณและ

เปนรปูธรรม สงผลกระทบตอการดาํเนนิงาน การบรหิารจดัการ

เกี่ยวกับชางปาจึงขาดทิศทางที่แนนอนและยั่งยืน เมื่อขาดแคลน 

แผนแมบทแลวการแกไขปญหาจึงเปนเพียงการแกไขปญหา

เฉพาะหนาเทานั้น 

 5. ขาดการประชาสมัพนัธ การประชาสมัพนัธจะทาํให 

เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณและสภาพปญหา

ของชางปาเปนอยางด ีและสามารถทาํใหสาธารณชนตืน่ตวัและ

มองเห็นคุณคาของการอนุรักษและคุมครองชางปาอันนําไปสู 

ความรวมมือที่ดีระหวางประชาชนกับรัฐ

แนวทางการแกไขปัญหาความขัดแยงระหวางคนกับ
ชางปาของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช

1. พื้นที่อนุรักษที่มีชางปาออกมาหากินพืชผลทาง 

การเกษตรของราษฎร จะตองดําเนินการตรวจสอบพื้นที่วา 

พื้นที่ที่ชางปาลงมาหากินนั้นมีสถานะเปนอะไร มีพื้นที่เทาไร 

สมควรจะตองดาํเนนิการอยางไรกบัพืน้ทีน่ัน้ๆ รวบรวมนาํเสนอ 

สาํนกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษทีร่บัผดิชอบ เพือ่นาํเสนอกรมอทุยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

2. เมือ่ดาํเนนิการกบัพืน้ทีแ่ลว ในกรณทีีไ่ดรบัคนืพืน้ที่

มาบางสวน ควรมีการวางแผนการฟ้นฟูและพัฒนาอยางเปน 

รูปแบบ มุงเนนใหเกิดประโยชนตอชางปาและสัตวปาใหมาก

ที่สุด ในสวนพื้นที่อนุรักษใหดําเนินการตรวจสอบวาบริเวณใด

สมควรจะดําเนินการฟ้นฟูและพัฒนาใหเปนที่อยูอาศัยและ

แหลงหากินของชางปาและสัตวปาไดบาง โดยตองจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานแกไขปญหาตอไป

3. พื้นที่อนุรักษที่มีชางปาออกมาหากินพืชผลทาง 

การเกษตรของราษฎร จะตองจดัเจาหนาทีส่าํหรบัเฝาระวงัและ 

ขับไลชางปาไมใหลงมาในพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎร ตลอดจน 

สาํรวจความเสยีหายทกุครัง้ เพือ่ประกอบการชวยเหลอืเยยีวยา

ใหกับราษฎรที่ไดรับความเสียหาย โดยใชเงินกองทุนชวยเหลือ

อาหารชางปาแหงประเทศไทยตอไป

4. ประสานกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เขามาดาํเนนิการ

สงเสริมอาชีพอื่นๆ ใหกับราษฎร ในพื้นที่รอบๆ ปาอนุรักษเพื่อ

จะไดลดการปลูกพืชเกษตรที่เปนอาหารชางปาและสัตวปา

5. จดัใหมกีารประชมุเพือ่สรางองคกรเครอืขายเกีย่วกบั 

การอนรุกัษชางปาและสตัวปาอืน่ๆ และกาํหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ มุงเนนการทํางานแบบมีสวนรวม

6. จัดทําแนวเชื่อมตอทางนิเวศของถิ่นที่อาศัยของ 

ชางปาและสัตวปาในกลุ มปาตางๆ ของประเทศไทยและ

ประเทศเพื่อนบานที่อยูในแนวชายแดน เพื่อใหชางปาสามารถ

เคลื่อนยายไปมาได สามารถชวยใหชางปามีการอพยพยายถิ่น 

ที่อยู อาศัย เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่อนุรักษ ใดๆ  

จะสามารถเคลือ่นยายไปมาไดในเขตแนวเชือ่มตอดงักลาวไปยงั

พื้นที่อนุรักษที่อยูใกลเคียงกัน
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Any economic development projects in forest 
areas have negative effects to ecosystems of both forests 
and wildlife. For example, dam construction often 
fl oods forest habitats and road construction in forest 
areas opens them up to various forms of disruption, 
from farming to illegal hunting and gathering of 
forest products. Highways can also directly threaten 
elephants, especially when they try to cross the highway 
at night, following their traditional migration trails that 
have been cut by the highway. For example, collisions 
between elephants and automobiles have been reported 
Khao Yai and Khao Chamao - Khao Wong National 
Parks and Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary. 
Speedy and reckless driving has caused serious injury 
or even fatality to both elephants and people. 

Moreover, natural disasters can also cause 
problems to wild elephants. In Khao Yai and Kuiburi 
National Parks, wild elephants have fallen into wells 
or pits, even if park staff had erected fences to keep the 
elephants from falling into danger. Forest fi res, often 
caused by humans, damages the food supply of wild 
elephants and can directly threaten them as well.

The variety of wild elephant food varies from 
season to season. Human intrusion into forests limits 
their area of food search, forcing them to wander into 
agricultural areas for food and that eventually leads to 
confl icts between humans and wild elephants.

Factors Limiting Success in Managing 
Human-Elephant Conflict by Government 
Agencies

1. Lack of direct responsible unit. No state 
agency currently takes direct responsibility for solving 
human-elephant confl icts. Thus, no suitable systematic 
management plan has been prepared to tackle such 
problems or prevent them from happening. Although 
some government agencies work around wild elephants, 
such as the Offi ce of Wildlife Conservation, Department 
of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 
Ministry of Natural Resources and Environment, wild 
elephant conservation management has not yet reached 

its necessary effi ciency as these related units have too 
many other responsibilities on their hands. 

2. Lack of personnel. With limited number 
of personnel, conservation works have not reached 
the desired level of efficiency, effectiveness and 
sustainability. For example, when no research is being 
conducted, rangers may not have the basic and up-to-
date knowledge that rangers need to do their jobs, thus 
limiting their fi eld capabilities.

3. Lack of budget. Without a budget, any 
operation is diffi cult, delayed, or inconsistent. For 
example, with no investment in assessment tools, 
accurate information will not be available to use in 
monitoring any presence of wrongdoers in forest areas 
or any claim against them could be inaccurate.

4. Lack of a master plan in managing wild 
elephants. This issue essentially relates to items 2 and 
3 above about personnel and budgetary inadequacy. All 
of these factors together lead to an absence of reliable 
information that can be used in making an effective 
and timely administration policy. This results in a loss 
of direction and sustainability in management and 
operation around wild elephants. Without a master 
plan, only immediate problems will be handled without 
addressing the ultimate causes.

5. Lack of publicity. Publicity enables people 
to understand problems facing wild elephants, and give 
values to conservation and protection of wild elephants. 
This could lead to better cooperation between people 
and the government sector as well.

Guidelines for Resolving Conflicts between 
Humans and Wild Elephants by Department 
of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation (DNP)

1. In any protected area where wild elephants 
wander for food and feed on crops grown by humans in 
nearby lands, resolving the confl ict should start with an 
investigation for further detail about that area, including 
its overall condition, size of forest habitat, and what 
measures should be undertaken. The information should 
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 7. มาตรการแกไขปญหาชางปาออกนอกพืน้ที่อนรุักษ

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตว ป า และพันธุ พืชมีดังนี้ 

1) มาตรการเฉพาะหนา โดยตั้งกองทุนชวยเหลืออาหารชางปา

แหงประเทศไทย จัดตั้งชุดเฉพาะกิจแกไขปญหาชางปาในพื้นที่

อนรุกัษ มแีนวทางในการผลกัดนัใหชางปากลบัเขาสูปาโดยการ

ดําเนินงานแกปญหาชางปาและสัตวปาออกนอกพื้นที่ และ

สรางผลกระทบตอราษฎรนอกพืน้ทีอ่นรุกัษสตัวปา 2) มาตรการ

ระยะกลาง ทําการปรับปรุงที่อยู อาศัยของชางปา จัดทํา

แนวปองกันไมใชชางปาออกนอกพื้นที่ เชน ทํารั้วไฟฟา 

ขุดคูรอบแนวเขตพื้นที่อนุรักษ เปนตน และใชมาตรการ

ปฏบิตัติามกฎหมายอยางเครงครดัโดยเฉพาะการบกุรกุพืน้ทีป่า 

แหลงนํ้า แหลงอาหารของชางปา 3) มาตรการระยะยาว โดยการ

สรางทัศนคติที่ดี ปฏิบัติงานมวลชนเพื่อราษฎรและชางปา

อยูรวมกันโดยสันติ เชน การจัดทําแนวเชื่อมตอระบบนิเวศของ

พื้นที่อนุรักษ การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทัศนคติของ

ชุมชนบริเวณที่ไดรับผลกระทบ ศึกษาเก็บขอมูล วิเคราะห

ความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นจากชางปา เพื่อการอนุรักษและ

การจดัการชางปาอยางตอเนือ่ง รวมมอืและสนบัสนนุงบประมาณ

ใหแกองคกรพัฒนาทองถิ่น จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับชางปา

ในทุกพื้นที่ที่มีชางปา และใชมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด รวมทั้งหาแนวทางในการเคลื่อนยายชางปา

สูพื้นที่อนุรักษที่เหมาะสม และปรับปรุงพระราชบัญญัติสงวน

และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 เพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับ

การทํารายชางปา
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be gathered and reported to the responsible conservation 
unit offi ce before submitting it to the Department of 
National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

2. Following the investigation, a recovery 
and development plan that ensures a maximization of 
benefi ts of elephants and other wildlife should be put 
in place. For the protected area portion, an operational 
plan should specify which (if any) habitat areas should 
be enriched by planting tree attractive to elephants and 
other wildlife.

3. In a protected area where wild elephants 
encroach into farmlands for crops, DNP patrol offi cers 
should be on post to watch and expel those elephants as 
well as investigate how much damage, if any, they have 
caused to people. Compensation for such damage can 
be paid to the affected people out of Thailand’s Wild 
Elephant Food Security Fund (TEFS). 

4. DNP should coordinate with relevant parties 
to help create or promote other possible occupations 
for people who live around protected areas in order 
to minimize the quantity of crops that are also food to 
elephants and other wildlife.

5. DNP should organize meetings to create a 
network around conservation of elephants with relevant 
organizations as well as setting up an operational 
direction that focuses on promoting a participatory 
approach. 

6. DNP should establish ecological corridors of 
suitable elephant habitat in the forests of Thailand and 
of neighboring countries along border areas so that wild 
elephants can cross over freely, allowing wildlife to 
migrate between connected protected areas and thereby 

increase their population in any particular region.
7. DN P should implement preventive measures 

to avoid wild elephants wandering beyond conservation 
area. As a fi rst step, establish Thailand’s Wild Elephant 
Food Security Fund, a specifi c unit to be responsible for 
solving problems around wild elephants in protected 
areas, and guidelines to drive wild elephants back to 
the forest by preventing wild elephants from wandering 
beyond conservation areas that will necessarily cause 
negative impacts to humans. DNP should then add 
medium-term measures such as improving habitat of 
wild elephants, setting up a boundary using an electric 
fence or waterway (for example) surrounding the 
protected area to prevent wild elephants from leaving 
the protected area, and strictly enforcing laws against 
encroachment into protected areas. Longer-term 
measures by DNP can include creating a positive attitude 
among the public towards the concept that people and 
elephants can live together in peace. Examples include 
establishing links between protected areas, conducting 
a study on economic and social conditions as well as 
attitudes of the affected communities, analyzing severity 
of problems arising from wild elephants in order to 
properly manage issues surrounding wild elephants in a 
consistent manner, cooperating and providing fi nancial 
support to local administrations, setting up databases 
about wild elephants in all areas, strictly enforcing 
laws, developing guidelines to relocate wild elephants 
to proper protected areas and updating the Wildlife 
Preservation and Protection Act 2535 (B.E.) to include 
stronger penalties for damage caused to wild elephants.
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สิ่งแวดลอมและมลพิษ

Environment and Pollution

วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ประเทศไทยได้เกิดสึนามิ

ครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ สร้างความเสียหายมหาศาล

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 200,000 คน ใน 11 ประเทศ แม้ว่าเวลา

จะผ่านไป 10 ปีแล้ว แต่ความทรงจ�าของประชาชนยังวิตก 

และหวาดระแวงเพราะยงัเกดิแผ่นดนิไหวอกีหลายๆ เหตกุารณ์

ตามมา เช่น แผ่นดนิไหวทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย ในปี 2557 

เป็นต้น และล่าสดุเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2558 เกดิแผ่นดนิไหว

บริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ขนาด 4.6 ริกเตอร์ สามารถรู้สึก

สัน่ไหว ซึง่ข่าวสารทีอ่อกมาจากสงัคมออนไลน์อาจคลาดเคลือ่น

ท�าให้ประชาชนตื่นตระหนกเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะมาเยือน 

ประเทศไทยมีการเตรียมรับมือในการเตือนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้น 

กองบรรณาธกิารวารสารธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมขอขอบพระคณุ 

นาวาเอก สอง เอกมหาชัย ช่วยราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานเตือนภัยและเผยแพร่ ในการอธิบาย ให้ความรู้ และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�างานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

ซึ่งเป็นกลไกการเตือนภัยที่มีมาตรการในการป้องกันและ

สร้างความพร้อมที่จะเผชิญต่อปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ที่จะมาเยือน

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์

ข้อมูลกลางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้มีระบบการสื่อสาร

สัมภาษณ์พิเศษ

Special Interview

โดย : กองบรรณาธิการโดย : กองบรรณาธิการ

¡ÒÃàµ×Í¹ÀÑÂ¾ÔºÑµÔ
ã ¹ » Ã Ð à · È ä · Â

ที่มีคุณภาพในทุกสภาวการณ ์และมีขีดความสามารถ 

เพือ่ควบคมุและสัง่การในภาวะวกิฤต และแจ้งเตอืนภยัในระดบั

มาตรฐานสากล” โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่ที่อาคารศูนย์ราชการ 

แจ้งวัฒนะ และมีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ที่บางนา เพื่อติดตาม 

และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง

ในแต่ละวนัจะต้องมกีารฝึกซ้อมเจ้าหน้าทีเ่พือ่เผชญิภยัล่วงหน้า

ต่างๆ และทดสอบระบบ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น 

นาวาเอก สอง เอกมหาชยั ได้อธบิายความหมายของสาธารณภยั

และพิบัติภัย ดังนี้

สาธารณภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง

พิบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความ

ฉิบหาย สิ้นเนื้อประดาตัว รวมถึงเสียชีวิตด้วย

นาวาเอก สอง เอกมหาชัย

สัมภาษณ์พิเศษ

Special Interview
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On December 26, 2004 Thailand was hit by 
the most devastated Tsunami in the history of the 
country, causing serious damages and more than 
200,000 deaths in 11 countries. Even though it has 
been 10 years, but concerning and suspicion remains in 
people’s memories because of the following earthquake 
aftermath in many areas such as earthquakes in Chiang 
Mai and Chiang Rai province in 2014 , etc. The latest 
one was when a 4.6 magnitude earthquake which was 
felt at Koh Yao Islands, Phang Nga province on May 6, 
2015. Misleading online social media about upcoming 
natural disaster made people get in panic. Thailand 
has been prepared by the establishment of a National 
Disaster Warning Center. Editors of Nature and 
Environment journal would like to thank Captain Song 
Aekmahachai, who works as a Director of Warning 
and Broadcast Group, for explaining and showing us 
how National Disaster Warning Center works as a 
mechanism to warn, prevent, and prepare for upcoming 
natural disaster.

National Disaster Warning Center

National Disaster Warning Center was 
offi cially established on May 30, 2005, with a vision 

By : Editorial BoardBy : Editorial Board

Disaster Warning 
in Thailand

of being an information center on natural disaster, 
with prompt communication system for any situation, 
with capability to control and command during crisis, 
and with international standard warning system. Its 
headquarter is located at the Government Complex 
on Chaengwattana Road and has the operation unit at 
Bang-na to monitor and watch over disaster 24 hours. 
Each day its staff will be trained to handle disaster 
and tested twice a day, in the morning and evening. 
Captain Song Aekmahachai explained the meaning of 
“disaster” and “hazard” 

Disaster means a sudden event such as an 
accident or a natural catastrophe that causes great 
damage or loss of life, at large.

Hazard means a damage or accidence that 
causes damage, loss, or loss of life.

The above diagram showed that National 
Disaster Warning Center is responsible for warning 
of natural disaster such as flood, mudslide, storm, 
wildfi re, smoke, earthquake, and Tsunami, by receiving 
information from major government units; for example, 
data of soil situation is from Department of Mineral 
Resources, wind from Thai Meteorological Department, 
water from Royal Irrigation Department and wildfi re 
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จากภาพจะเห็นว่าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติ 

แห่งชาติท�าหน้าที่เตือนพิบัติภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย  

ดินโคลนถล่ม วาตภัย ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ 

โดยรับข้อมูลมาจากหน่วยงานหลัก เช่น เหตุการณ์เกี่ยวกับดิน 

รับข้อมูลมาจากกรมทรัพยากรธรณี ลม รับข้อมูลมาจาก 

กรมอุตุนิยมวิทยา น�้า รับข้อมูลมาจากกรมชลประทาน และ  

ไฟป่า รับข้อมูลมาจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช โดยภารกิจศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มีดังนี้

1. เตือนภัยพิบัติอันเกิดจากภัยธรรมชาติทุกชนิด

2. ท�าหน้าที่ศูนย์กลางการกระจายข่าว

3. ศึกษา วิเคราะห์ ความรุนแรงของภัยพิบัติเพื่อให้

ข้อมูลแก่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. ให้ความรู้ต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

5. ด�าเนินการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การเตือนภัยพิบัติ

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานของศนูย์เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาติ 

จะประกอบไปด้วย การรับข้อมูลและข่าวสาร โดยรวบรวมจาก

หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ น�ามาวิเคราะห์และ

ตัดสินใจ ในการประกาศการเตือนภัยพิบัติต่างๆ และกระจาย

ข้อมูลและข่าวสารไปสู่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานราชการ

ส่วนกลางและท้องถิน่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภยั ประชาชน 

และสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ โดยมีเกณฑ์การกระจาย

ข้อมูล และข่าวสาร ตามมาตรฐานโลก คือ 

1. แจ้งข่าว (Advisory) เพือ่แจ้งให้ทราบภยัธรรมชาติ 

ให้ประชาชนไม่ต้องตระหนก แต่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ต่อไป 

2. ระวงัภยั (Watch) เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยั 

ได้เตรียมตัวเผชิญเหตุ ซึ่งอาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้

3. เตือนภัย (Warning) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

อนัตราย ซึง่ได้เตรยีมพร้อมอยูแ่ล้วได้ด�าเนนิการอพยพหนไีปยงั

พื้นที่ปลอดภัย และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่บรรเทา

สาธารณภัยได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย และเข้าด�าเนินการ

อพยพ ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย เข้าบรรเทาสาธารณภัย

ช่วยชีวิตประสบภัย รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 

ต่อไป

4. ยกเลิก (Terminate) เมื่อสถานการณ์ภัยพิบัติ 

ไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไป ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

อพยพกลับสู่ภูมิล�าเนาได้ด้วยความระมัดระวัง

ในการเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยจะแจ้งให ้

ประชาชนรับทราบจากระบบข้อความโทรศัพท์มือถือ โทรสาร 

โอเพ่นแคร์ โทรศัพท์สายด่วน หอเตือนภัยใหญ่ (344 หอ 

ทั่วประเทศ) หอกระจายข่าว (645 หอ) กล่องเตือนภัย (180 

กล่องติดตั้งทุกศาลากลางจังหวัดและที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยประจ�าจังหวัด) และออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เป็นต้น

แผ่นดินไหว

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 

13.11 น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหว 

ที่ประเทศเนปาล ข้อมูลจากส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  

กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวที่

ละติจูด 28.18 องศาเหนือ ลองจิจูด 84.72 องศาตะวันออก  

ทีร่ะดบัความลกึ 15 กโิลเมตร ขนาด 7.8 ท�าให้เกดิแผ่นดนิไหวตาม  

(Aftershock) จ�านวนมากกว่า 100 ครั้ง ส่งผลให้อาคาร 

บ้านเรือนพังเสียหาย โบราณสถานหลายแห่งมีอายุหลายร้อยปี 

เช่น หอภิมเสน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญในกรุงกาฐมาณฑุ  

ได้รับความเสียหายจนไม่เหลือสภาพเดิม อาคารเก่าแก่ที่จัตุรัส 

กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว โดย

สหประชาชาติประเมินว่าบ้านเรือนกว่า 70,000 หลังพังถล่ม

เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และอีกกว่า 530,000 หลัง 

ได้รับความเสียหาย คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 8,000 ราย 

บาดเจบ็มากกว่า 17,800 ราย (รายงานเมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558) ซึ่งส�านักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรม

แห่งสหประชาชาติ (OCHA) ระบุว่า มีประชาชน 8 ล้านคน  

ใน 30 เขต จากทั้งหมด 75 เขตในเนปาล ได้รับผลกระทบจาก

แผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ และหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวและ

แผ่นดินไหวตาม (Aftershock) อีกหลายครั้ง ท�าให้คนในสังคม

ออนไลน์ ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ศูนย์เตือนภัย

พิบัติแห่งชาติได้มีแผนเตรียมรับมือแผ่นดินไหว โดยแบ่ง 

การเตือนภัยแผ่นดินไหว 2 ชนิด คือ 

สาธารณภัย
Disaster

พิบัติภัย
Hazard
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4. Terminate: is issued when disaster is no 
longer threatening, people can move back to their 
hometown with caution

Disaster warning system in Thailand will notify 
the public via phone texts, fax, Open Care, Hot Lines, 
Warning tower (344 nationwide towers), Broadcasting 
tower (645 towers), Warning box (180 boxes established 
at all City Halls and at Thailand Radio Stations at each 
province), and via television broadcast, etc.

Earthquake

The Nepalese earthquake happened at 
13.11 GMT on April 25, 2015. Seismological 
Bureau, Thai Meteorological Department reported 
an earthquake center at 28.18° north latitude and 
84.72° east longitude, at a depth of 15 kilometers, 
with 7.8 magnitude, causing aftershock more than 
100 times. The entire villages were flattened and 
centuries-old buildings were destroyed at the 
Kathmandu Valley, including some at the Kathmandu 
Durbar Square and the Patan Durbar Square United 
Nations estimated 70,000 houses were fl attened and 
530,000 houses were damaged, it killed more than 
8,000 people, and 17,800 injured (as of May 11, 2015) 
Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affairs or 
OCHA reported 8 million people in 30 districts, from all 
75 districts in Nepal, have been affected by this severe 
earthquake. Af ter several of following earthquakes and 
Aftershock, online society was panic with the incidents. 
National Disaster Warning has prepared for earthquake 
incidents in two manners:

from Department of National Parks, Wildlife and 
Plant Conservation. The missions of National Disaster 
Warning Center are as follows:

1. To warn about all natural disasters
2. To disseminate information
3. To study and analyze of intensity of disaster 

to provide information for Disaster Prevention and 
Mitigation unit

4. To compile and provide knowledge to the 
public and relevant government offi cers

5. To rehearse with relevant government units

Criteria for Disaster Warning

Operational steps of National Disaster Warning 
Center are 1) receive information from domestic and 
international units 2) analyze and make the decision to 
announce disaster warning 3) Disseminate information 
to other units such as central and local government 
agencies, Disaster prevention unit, public, and the 
television pool of Thailand, with the following criteria 
to issue warning as in accordance with international 
standard:

1. Advisory: is issued to inform of disaster, do 
not concern but closely monitor

2. Watch: is issued to prepare people in the 
Watch Area for an event, with 50% occurrence

3. Warning: is issued to evacuate people in the 
Warning area, who are already prepared, to safe zone 
and for the Disaster Mitigation government offi cers to 
announce as Disaster Area to evacuate people to safe 
zone, or to mitigate disaster and save life.
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พื้นที่เฝ้าระวังที่ 1 (ละติจูดที่ 3-23 องศาเหนือ/ลองจิจูด 88-103 องศาตะวันออก)

ความลึก (กิโลเมตร)

ขนาด (ริกเตอร์)

ระดับความลึกจากผิวโลก (Hypocenter)

น้อยกว่า 100 กิโลเมตร มากกว่า 100 กิโลเมตร

5.0 – 6.5
คาดว่าไม่เกิดสึนามิ
เกณฑ์รายงานข่าว

คาดว่าไม่เกิดสึนามิ
เกณฑ์รายงานข่าว

6.6 – 7.7
มีโอกาสเกิดสึนามิ

เกณฑ์แจ้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
มีโอกาสเกิดสึนามิ

เกณฑ์แจ้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง

7.8 ขึ้นไป
มีโอกาสสูงมาก เกิดสึนามิ

เกณฑ์แจ้งเตือนภัย
มีโอกาสเกิดสึนามิ

เกณฑ์แจ้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง

ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

ขนาด 
(ริกเตอร์)

0-24 25-48 49-112 113-200 201-400 401-720

3.0-3.9
ไม่เกิดความ

เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

--------- --------- ---------

4.0-4.9
อาจเกิดความ

เสียหายเล็กน้อย
เฝ้าระวัง

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

---------

5.0-5.9
เสียหายเล็กน้อย

เตือนภัย

อาจเกิดความ
เสียหาย
เฝ้าระวัง

อาจเกิดความ
เสียหาเล็กน้อย

เฝ้าระวัง

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

6.0-6.9
เสียหายปานกลาง

เตือนภัย
เสียหายเล็กน้อย

เตือนภัย

อาจเกิดความ
เสียหาย
เฝ้าระวัง

อาจเกิดความ
เสียหายเล็กน้อย

เฝ้าระวัง

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

ไม่เกิดความ
เสียหาย
แจ้งข่าว

7.0-7.9
เสียหายมาก

เตือนภัย
เสียหายมาก

เตือนภัย
เสียหายปานกลาง

เตือนภัย
เสียหายเล็กน้อย

เตือนภัย

อาจเกิดความ
เสียหาย
เฝ้าระวัง

อาจเกิดความ
เสียหายเล็กน้อย

เฝ้าระวัง

มากกว่า 8.0
เสียหาย

รุนแรงมาก
เตือนภัย

เสียหายมาก
เตือนภัย

เสียหายมาก
เตือนภัย

เสียหายปานกลาง
เตือนภัย

เสียหายเล็กน้อย
เตือนภัย

อาจเกิดความ
เสียหาย
เฝ้าระวัง

2. แผ่นดินไหวในทะเล (สึนามิ)

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้วางระบบการเตือนภัยสึนามิ โดยเมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้น ระบบตรวจวัดคลื่น

สึนามิจะส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมไปยังศูนย์เตือนภัยฯ เพื่อมาวิเคราะห์และส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายต่างๆ เพื่อแจ้งให้

ประชาชนรับทราบ ทั้งนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแบ่งพื้นที่เฝ้าระวังที่มีโอกาสเกิดสึนามิ 3 พื้นที่ การเทียบจากขนาดแผ่นดินไหว

และความลึกจากผิวโลก ดังนี้

1. แผ่นดินไหวบนบก การเตือนภัยจะพิจารณาความรุนแรงที่จะท�าให้เกิดความเสียหาย เมื่อเทียบกับขนาดแผ่นดินไหว

และระยะทางจากศูนย์กลาง
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1. Inland earthquake: Warning is issued according to levels of damage when compare with magnitude 
and distance from center.

Distance 
(km.)

Magnitude 
(Richter)

0-24 25-48 49-112 113-200 201-400 401-720

3.0-3.9
No damage
Advisory

No damage
Advisory

No damage
Advisory

--------- --------- ---------

4.0-4.9
May cause 

damage
Watch

No damage
Advisory

No damage
Advisory

No damage
Advisory

No damage
Advisory

---------

5.0-5.9
Slight damage

Warning

May cause 
damage
Watch

May cause 
damage
Watch

No damage
Advisory

No damage
Advisory

No damage
Advisory

6.0-6.9
Moderate 
damage
Warning

Slight damage
Warning

May cause 
damage
Watch

May cause 
damage
Watch

No damage
Advisory

No damage
Advisory

7.0-7.9
Severe damage

Warning
Severe damage

Warning

Moderate 
damage
Warning

Slight damage
Warning

May cause 
damage
Watch

May cause 
damage
Watch

More than 8.0
Very Severe 

damage
Warning

Severe damage
Warning

Severe damage
Warning

Moderate 
damage
Warning

Slight damage
Warning

May cause 
damage
Watch

2. Underwater earthquake (Tsunami)
National Disaster Warning Center has established Tsunami warning system. When earthquake occurs, 

Tsunami tidal wave monitor will transmit information to satellites of National Disaster Warning Center, to further 
analyze and disseminate information to the public via several networks. National Disaster Warning Center has 
divided Watch Areas of Tsunami risk into 3 areas by comparing with magnitude of earthquake and depth from 
hypocenter as follows:

Watch area 1 (at 3-23° north latitude/ 88-103° east longitude)
Depth (km.)

Magnitude 
(Richter)

Depth from Hypocenter

Less than 100 km. More than 100 km.

5.0 – 6.5
Expect No Tsunami

Advisory
Expect No Tsunami

Advisory

6.6 – 7.7
Tsunami Expected

Watch
Tsunami Expected

Watch

7.8 or higher
Major Tsunami Expected

Warning
Major Tsunami Expected

Warning
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ศนูย์เตอืนภยัพบิตัแิห่งชาตมิทีุน่ตรวจวดัสนึาม ิซึง่เป็น

เครื่องมือหลักในการตรวจวัดสึนามิบริเวณฝั่งทะเลอันดามัน

จ�านวน 3 ต�าแหน่ง ที่ใช้วิเคราะห์หาข้อมูลการเกิดคลื่นสึนามิ  

ซึง่เป็นการวดัการเปลีย่นแปลงของแรงดนัน�า้เมือ่เกดิคลืน่สนึามิ

และการเคลื่อนตัวผ่านของน�้า โดยส่งข้อมูลผ่านไปยังสัญญาณ

ดาวเทียม และส่งกลับมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อ

ยนืยนัและเตอืนภยัการเกดิสนึามต่ิอไป ซึง่หากทุน่ตรวจวดัว่าจะ

เกิดสึนามิ จะสามารถค�านวณได้ว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงจะเกิด

สึนามิในประเทศไทย

พื้นที่เฝ้าระวังที่ 2 (ละติจูดที่ 7.5 องศาใต้ – 25 องศาเหนือ/ลองจิจูด 75-125 องศาตะวันออก)

ความลึก (กิโลเมตร)

ขนาด (ริกเตอร์)

ระดับความลึกจากผิวโลก (Hypocenter)

น้อยกว่า 100 กิโลเมตร มากกว่า 100 กิโลเมตร

5.7 – 7.0
คาดว่ามีโอกาสน้อยเกิดสึนามิ

เกณฑ์รายงานข่าว
คาดว่าไม่เกิดสึนามิ
เกณฑ์รายงานข่าว

7.1 ขึ้นไป
มีโอกาสเกิดสึนามิ

เกณฑ์แจ้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง
มีโอกาสเกิดสึนามิ

เกณฑ์แจ้งเตรียมพร้อมเฝ้าระวัง

พื้นที่เฝ้าระวังที่ 3 (นอกเหนือจากพื้นที่เฝ้าระวังที่ 1 และ 2)

ความลึก (กิโลเมตร)

ขนาด (ริกเตอร์)

ระดับความลึกจากผิวโลก (Hypocenter)

น้อยกว่า 100 กิโลเมตร มากกว่า 100 กิโลเมตร

ตั้งแต่ 7.0
คาดว่ามีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

เกณฑ์รายงานข่าว
คาดว่ามีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

เกณฑ์รายงานข่าว

ทุ่นสึนามิ
Tsunami monitor floats

ห้องออกอากาศทางสถานีโทรทัศร์รวมการเฉพาะกิจ
Broadcast room at the television pool of Thailand

สัมภาษณ์พิเศษ
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Watch area 2 (at 7.5° south latitude - 25° north latitude / 75-125° east longitude)

Depth (km.)

Magnitude (Richter)

Depth from Hypocenter

Less than 100 km. More than 100 km.

5.7 – 7.0
Less chance of Tsunami

Advisory
Expect No Tsunami

Advisory

7.1 or higher
Tsunami Expected

Watch
Tsunami Expected

Watch

Watch area 3 (other than Watch area #1 and #2)

 Depth (km.)

Magnitude (Richter)

Depth from Hypocenter

Less than 100 km. More than 100 km.

ตั้งแต ่7.0
Not affect in Thailand

Advisory
Not affect in Thailand

Advisory

 

 

1  2   พื้นที่เฝาระวัง
Watch areas

3 - 23 องศาเหนือ
3 - 23° north latitude 
88 - 103 องศาตะวันออก
88 - 103° east longitude 

7.5 องศาใต - 25 องศาเหนือ
7.5° south latitude - 25° north latitude 
75 - 125 องศาตะวันออก
75 - 125° east longitude 

การเตือนแผ่นดินไหวในทะเล

Underwater earthquake warning
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“ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้” แสดงถึงการท�างานของ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการบูรณาการความร่วมมือของ

ข้อมลู ข่าวสาร และเทคโนโลยกีบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ โดยนาวาเอกสอง ได้ให้ข้อคิดถึงประสิทธิผล

การเตอืนภยัพบิตั ิดงันี ้“อปุกรณ์ และงบประมาณทีเ่ราได้ลงทนุ

ติดตั้งไปทั้งหมด จะไม่ได้ประโยชน์เลย แม้ว่าสามารถเตือนภัย

ได้ไว ได้ดี มีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าประชาชน

ไม่รับทราบว่ามีการแจ้งเตือนเมื่อภัยมาแล้ว ควรจะท�าอย่างไร

ต่อไป เมื่อนั้นประสิทธิผลจะเป็นศูนย์ ดังนั้นศูนย์เตือนภัยพิบัติ

แห่งชาติไม่ได้เตือนภัยพิบัติให้ประชาชนตระหนก แต่เน้นการ

เตือนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู ้ ในการเอาชีวิตรอด เพราะ

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อป้องปกชีวิตและทรัพย์สิน” จะเห็นได้

ว่าการท�างานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูลด้านการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย

ที่มีประสิทธิภาพมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ในการหาแนวทางการป้องกันและบรรเทาปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ  ในการเตรียมความพร้อมของประชาชน

ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจ

เกิดขึ้นได้ทุกเวลา

หอเตือนภัย
Warning tower

ป้ายชี้ทางการอพยพ
Evacuation sign

อาคารหลับภัย
Building shelter

หอกระจายข่าว
Broadcasting tower

สัมภาษณ์พิเศษ
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National Disaster Warning Center has 3 
Tsunami monitor floats act as main mechanisms for 
monitoring Tsunami along Andaman Coastline and for 
analyzing Tsunami forecast, which is a measurement of 
changes in water pressure and water flow of Tsunami by 
sending information to satellite signals and sending back 
to National Disaster Warning Center for confirmation 
and Tsunami warning. If the float predicts Tsunami, 
it can be forecasted that it will arrive Thailand within 
1-2 hours.

“Disaster can be expected and handled”, this 
slogan represents how National Disaster Warning 
Center works in integrating information and technology 
from both domestic and international units. Captain 
Song Aekmahachai noted the effectiveness of disaster 

B

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีทุ่นตรวจวัดสึนามิ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจวัดสึนามิบริเวณฝั่ง

ทะเลอันดามันจํานวน 3 ตําแหน่ง ที่ใช้วิเคราะห์หาข้อมูลการเกิดคลื่นสึนามิ ซึ่งเป็นการวัดการเปลี่ยนแปลง

ของแรงดันนํ้าเม่ือเกิดคลื่นสึนามิและการเคลื่อนตัวผ่านของนํ้า โดยส่งข้อมูลผ่านไปยังสัญญาณดาวเทียม และ
ส่งกลับมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพ่ือยืนยันและเตือนภัยการเกิดสึนามิต่อไป ซึ่งหากทุ่นตรวจวัดว่าจะ

เกิดสึนามิ จะสามารถคํานวณได้ว่าประมาณ 1-2 ช่ัวโมงจะเกิดสึนามิในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งทุ่นสึนามิ 
 
 

“ภัยพิบัติ รู้ทัน รับมือได้” แสดงถึงการทํางานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ในการบูรณาการความ

ร่วมมือของข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนาวาเอกสอง 
ได้ให้ข้อคิดถึงประสิทธิผลการเตือนภัยพิบัติ ดังน้ี “อุปกรณ์ และงบประมาณที่เราได้ลงทุนติดต้ังไปท้ังหมด จะ
ไม่ได้ประโยชน์เลย แม้ว่าสามารถเตือนภัยได้ไว ได้ดี มีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซนต์ แต่ถ้าประชาชนไม่

รับทราบว่ามีการแจ้งเตือนเมื่อภัยมาแล้ว ควรจะทําอย่างไรต่อไป เมื่อน้ันประสิทธิผลจะเป็นศูนย์ ดังนั้นศูนย์

เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไม่ได้เตือนภัยพิบัติให้ประชาชนตระหนก แต่เน้นการเตือนเพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ ใน
การเอาชีวิตรอด เพราะวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือป้องปกชีวิตและทรัพย์สิน” จะเห็นได้ว่าการทํางานของศูนย์

เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยที่มี

ประสิทธิภาพมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในการหาแนวทางการป้องกันและ

บรรเทาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ในการเตรียมความพร้อมของประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เพ่ือรับมือ

กับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 

at 9  ํN 89  ํE Deploy  2006 

A

B

DeployDec 2010 

A: 9.30N 95.42 E 

B: 7.30N 96.10 E 

X

ต�าแหน่งทุ่นสึนามิ
Tsunami monitor floats

warning that “all equipment and budget we invested 
will be useless, even warning is issued fast, accurate, 
and 100% effective, if people neither really aware of 
warning notification, nor knowing what to do after 
that effectiveness is zero. National Disaster Warning 
Center does not warn of disaster so that people can be  
panic but warn for acknowledgement and survival. 
Our main objective is to protect life and assets.” We 
can see that National Disaster Warning Center, which 
is an effective information center in natural disaster 
warning of Thailand has aimed for better quality of 
life of Thai people. They seek to prevent and mitigate 
disaster-related problems, and prepare people who live 
in warning zones to cope with natural disaster that may 
happen at anytime.
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สินคาและการเดินทางดวยเครื่องจักร ในกระบวนการปฏิวัติ

อตุสาหกรรมครัง้ที ่1 ของกลุมประเทศทีพ่ฒันาแลว นบัตัง้แตป 

ค.ศ. 1750 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน นําไปสูความเห็นรวมกันของ

ประเทศภาคี UNFCCC ที่ตองการจะแกไขปญหาที่ตนตออยาง

ถอนรากถอนโคนดวยการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก

ใหอยู ในระดับที่ปลอดภัยและคงที่เมื่อเทียบกับยุคกอนการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม และพยายามลดลงใหนอยที่สุดในอนาคต

เพื่อใหอุณหภูมิโลกที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลับมาคงที่และกลับสู

สภาวะปกตใินทีส่ดุ จงึเปนทีม่าของหลกัการในการทาํงานรวมกนั

ของประเทศสมาชิกที่วา “Common But Differentiated 

Responsibility: CBDR” และพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol: KP) ในลําดับตอมา ดวยความตั้งใจรวมกันเพื่อ

พฒันาแนวคดิ แนวทางและขอเสนอแนะ เพือ่สงเสรมิงานศกึษา 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการสรางเครื่องมือกลไกในการ

ขับเคลื่อน และเพื่อจัดการกับปญหาและผลกระทบจากภาวะ

โลกรอนใหจงได 

ความจริงที่ควรรู
 ณ ตอนนี้คงไมมีใครปฏิเสธวาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศหรือที่เรียกกันคุ นปากวา “ภาวะโลกรอน” นั้น

เกิดขึ้นจริง ไมวาดวยการประสบเหตุอยูในสถานการณจริง 

ก็ดวยการไดรับขาวสารมากมายจากทั่วทุกมุมโลก และจาก

สถานการณโลกที่ประจักษชัดขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเปนการตอกยํ้าวา

ภาวะโลกรอนคอืภยัคกุคามทีค่บืคลานเขามาใกลตวัเราเขามาทกุที 

ผลกระทบจากภาวะโลกรอนนี้นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้น 

แลวมีวิธียับยั้งผลกระทบเหลานี้บางไหม? เราจะแกไขปญหานี้

ไดอยางไร? แลววิธีการปรับตัวละ...มีไหม? เราจะทําอยางไร

กันดี?

 ในชวง 20 ปทีผ่านมา ประเทศตางๆ ทัว่โลกตางตืน่ตวั

กบัผลกระทบจากสถานการณการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

และไดรวมมือกันหาแนวทางแกไขผลเสียที่ตามมาจากภาวะ

โลกรอนนี้ กอใหเกิดการจัดตั้งองคกรระดับโลกที่สําคัญภายใต

สหประชาชาติ อาทิเชน กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nation Framework 

Convention on Climate Change: UNFCCC) คณะกรรมการ

ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC), 

แผนงานปกปองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล 

(International Climate Initiatives: ICI) เปนตน กอใหเกิด

ขอตกลงรวมกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อหาทางออกในการ

แกไขผลกระทบเหลานี ้ในขณะเดยีวกนักท็าํใหเรารบัรูถงึตนตอ

ของปญหาภาวะโลกรอน อันเริ่มตนจากการปลดปลอย

กาซเรอืนกระจก (Green House Gas: GHG) สูชัน้บรรยากาศโลก 

ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนสง

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน)
…เพื่ออะไร…ไดประโยชนอยางไร

* นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดร.กลยวัฒน สาขากร *

สองโลก
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* Environmentalist, Professional Level, Climate Change Management Coordination Division, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

The Facts
 Nowadays, it is almost consensus that climate 
change (AKA: global warming) circumstances are for 
real. People witness global warming phenomena either 
by their direct experience or by consuming information 
from news and media. As the events become more and 
more obvious, the global warming has been widely 
recognized as threats creeping and crawling closer and 
closer to us producing fatally impacts to our dearly life. 
Is there a way to seize these impacts? How could we 
solve these problems? How should we adapt to these 
situations? What should we do?
 Last 20 years, the awareness of climate change 
circumstance and its consequences have been globally 
raised, while International cooperation has strongly 
focused on fixing global warming’s effects. Noted 
international organizations were found, such as 
UNFCCC: United Nation Framework Convention on 
Climate Change; IPCC: Intergovernmental Panel on 
Climate Change; AC: Adaptation Committee; ICI: 
International Climate Initiatives, etc. In the light of this 
collaboration, the agreement among parties has been 
formed. This is to achieve the common interests among 
member countries: eliminating impacts of climate 
change. At the same time, research and studies let us 
know that the cause of global warming is Green House 
Gas (GHG) Emission to the global Atmosphere by 

human activities. The activities could be dated back to 
the 1st industrial revolution by the developed countries 
from 1750 A.C. This finding leads to the conceptual 
agreement among the UNFCCC member parties of the 
way to solve global warming consequence eternally. 
The concept is to decrease the level of GHG atmospheric 
concentration to be at the level the GHG concentration 
of the period prior to the 1st industrial revolution. Only 
keeping mitigating GHG emission is the way to stabilize 
an increasing temperature. This bring about the principle 
of collaborative work among UNFCCC member 
countries, which are “Common But Differentiated 
Responsibility: CBDR and the Kyoto Protocol: KP 
respectively. The intentions of this collaboration are to 
developing concepts, framework, and suggestions; and 
supporting studies, research and technological 
development in order to provide mechanism to tackle 
the climate change’s problems and consequences once 
of all.

The Missions
 With the existing effective global collaborative 
organizations and their strong wills to coup with the 
global warming circumstances, it seems like a 
confidence that global warming impacts will come in 
handy. But…wait! The abovementioned assumptions 
suggest us that these emerging, yet obvious, climate 

How we benefit from adapting to 
climate change (Global warming)…

Dr.Kollawat Sakhakara*
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ภารกิจสําคัญ
 ขณะนี้ดูเหมือนวาเรามีองคกรระหวางประเทศระดับ

โลกทีเ่ขมแขง็และมคีวามรวมมอืกนัอยางแรงกลาทีจ่ะจดัการกบั

ภัยและผลกระทบจากภาวะโลกรอน ทําใหเกิดความมั่นใจวา

ปญหาภาวะโลกรอนนี้นาจะไมเกินมือเรา แต...เดี๋ยวกอน 

ขอสรุปขางตนบอกเราวาผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่เพิ่ง

ปรากฏชัดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ มันเปนผลมาจากจุดเริ่มตนของ

ปญหาเมื่อกวา 250 ปกอนไมใชหรือ!? ถาอยางนั้น แปลวาถาเรา

รวมมือกันจัดการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกนี้ไดสําเร็จ

ตามเปาในเร็ววันนี้ โลกเราตองใชเวลาอีก 100-200 ป ในการ

กลบัคนืสูสภาวะแวดลอมทีป่กตแิละปลอดภยัเชนนัน้หรอื? และ

ระยะเวลาระหวางที่โลกคอยๆ ฟนคืนกลับนี้ละ เราจะอยูกับ

ผลกระทบที่ตกคางจากการกระทําของมนุษยเมื่อ 250 ปที่ผาน

มากันอยางไร? แลวผลกระทบที่พูดถึงนี้มันคืออะไร? แลว

มันกระทบเราอยางไรบางละ?

 ในแงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม ไดเนนความสาํคญัของผลกระทบจากภาวะโลกรอน

ไวในแผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พ.ศ. 2558 – 2593 โดยแบงเปน 6 ดานสาํคญัดวยกนั ดานแรก

เปนดานอุทกภัยและภัยแลง จากความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศ ทําใหฝนไมตกตองตามฤดูกาลเมื่อยามฝนตกก็จะ

ตกหนักเปนพายุ ในขณะที่ยามฝนแลงก็จะแลงยาวนาน

จนขาดแคลนนํ้า ดานที่สองคือดานเกษตรและความมั่นคง

ทางอาหาร อันเปนผลตอเนื่องจากอุทกภัยและภัยแลง ทําให

พืน้ทีเ่กษตรไดรบัความเสยีหาย ผลผลติตกตํา่ไมทัง้ปรมิาณและ

คุณภาพที่เพียงพอตอการบริโภค ดานที่สามคือดานสาธารณสุข 

ผลจากภาวะโลกรอนทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วทุกพื้นที่ของ

ประเทศสูงขึ้น กอใหเกิดภาวะที่เหมาะสมตอการแพรระบาด

ของแมลงพาหะนาํโรค เชน โรคมาเลเรยี โรคทองรวง และทาํให

เกิดความเสี่ยงตอโรคจากอากาศรอน เชน โรคเครียด ลมแดด 

(Heat Stroke) ที่อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ดานที่สี่ คือ

ดานการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย อุทกภัย ภัยแลง 

และการกัดเซาะชายฝงจากระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้นและความ

แปรปรวนของสภาพอากาศสงผลใหคนตองอพยพยายถิ่นฐาน

เพือ่ความปลอดภัยในชวีติและเพือ่หาแหลงประกอบอาชพีและ

ทาํกนิแหลงใหม ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละดานการทองเทีย่ว

เปนดานที่หาและหก ที่ไดรับผลจากภาวะโลกรอนทําให

ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเสียหาย 

สถานที่ทองเที่ยวเสื่อมโทรมและถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติ

จนสูญเสียความเปนเอกลักษณของพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเฉพาะ

และโบราณสถานทางประวัติศาสตร

 คาํตอบของคาํถามนีน้าจะเปนสิง่ทีม่นษุยเคยทาํสาํเรจ็

มาแลวในอดีตและทํามาโดยตลอด นั่นคือการปรับตัวตอ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพียงแตการปรับตัวที่เรา

จําเปนตองทําใหสําเร็จในครั้งนี้เปนการปรับตัวตอผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีต่างจากการปรบัตวัของ

มนุษยทุกครั้งที่ผานมา ครั้งนี้เราจะตองปรับตัวกับผลกระทบ

จากสถานการณทางธรรมชาติในระดับความรุนแรงและจํานวน

ครั้งความถี่อยางที่ไมเคยมีมากอน เราตองปรับตัวใหเหมาะสม

และทนัทวงทดีวย มเีพยีงความรวมมอืและการระดมความรูจาก

สหวิชาทั้ง วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร การวางแผน

และจัดการเมือง เศรษฐศาสตร และสังคมศาสตร เทานั้นที่จะ

ทําใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจสําคัญครั้งนี้ได

การปรบัตวัตอภาวะโลกรอนคอือะไร...จะทาํไดอยางไร?
 ความหมายของการปรับตัวตอภาวะโลกรอนนั้นเปน

เรื่องที่เขาใจไดงายและไมซับซอน สําคัญที่การทําความเขาใจ

รวมกันกอนที่จะเริ่มลงมือทํา บทความนี้ขออธิบายการปรับตัว

ที่มา : http://www.environnet.in.th
From : http://www.environnet.in.th

ที่มา : http://www.bbc.co.uk/thai/index.shtml
From : http://www.bbc.co.uk/thai/index.shtml
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change consequences are the results of human 
monumental innovation over 250 years ago. If it is so, 
does it really mean that by successfully fixing the global 
warming problem at its origin by completely eliminating 
GHG emission in the near future, we just might have to 
wait for another 100 or 200 years for the global to 
regain its safe and desirable environmental condition? 
Reading this article to this point, a number of questions 
might come across your minds. For instance, how about 
today, how should we live with these residual effects 
having been created by our previous generations for 
250 years? What are these global warming consequences 
we are talking about? How badly these consequences 
affect us? Etc.
 Speaking of changing climate’s impacts, the 
Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning (ONEP) has paid its attention on these 
crucial effects in the Climate Change Master Plan 
(CCMP) 2015-2050 of Thailand. The CCMP 2015-
2050 classifies the global warming impacts, in the 
adaptation section, into 6 important sectors. First is a 
sector of water management, flood and drought. The 
unorthodox changing climate causes unpredictable 
patterns of rainfall leading to heavy storms, severe 
drought, coastal erosion, and sea water intrusion more 
frequently. Second is an agriculture and food security 
sector. Resulting from flood and drought, agricultural 
fields are damaged leading to both lower quantity and 
standard of crops’ yields, and shortage of supply. Third 
is a public health sector. An increasing nation-wide 
average temperature brings about a perfect milieu for 
epidemic of diseases: Malaria, Diarrhea, Dengue fever, 
etc. In addition, this rising average temperature 
increases a risk of heat-wave diseases: Heat Stroke, 
Stress, etc. Forth is a human settlement and human 
security sector. Flood, drought, and coastal erosion 
from sea-level raise are the causes of this sector. These 
result to evacuation and relocation of communities to 
the safe places, which put a burden on people being 
forced to shift their ways of living and occupations to 
be suitable for the new places. Fifth and sixth are natural 

resource and tourism sectors. Global warming has 
affected these two sectors in ruining unique biological 
systems, decaying and threating unique identities of 
tourist attractive places including both biodiversity and 
historical-archeological sites. 
 The antidote of these six climate change 
impacts might be what human beings are good at and 
have successfully done many times in our history that 
is the adaptation to the changes. The only different thing 
this time is that we have to adapt to the consequences 
of the climate change. The adaptation to rigorous 
natural phenomena at the un-heard-of level of severity 
and frequency is unprecedented. Hence, we have to do 
in right and we have to do it quick. Only collaboration 
and brain storming among multi-disciplinary experts; 
such as scientists, environmentalists, geologists, urban 
and city planners, ecologists, socialists, etc., could 
make this mission to be possible.

What is a climate change adaptation and how to do it?
 Climate change adaptation is not a rocket 
science so anybody can understand its concepts and 
meaning so easily. Thus, getting us on the same page 
before putting our hands on the work is necessary. This 
article would like to explain the core concept of the 
adaptation in a simple way. Given that global warming 
is the cause of changing and uncertain climate: frequent 
storm, severe hurricane, heat wave, and so on; these are 
not the area we would pay attention to adapt ourselves 
to. It is because if we would adjust ourselves to the 
changing climate, walking with an umbrella, putting 

ที่มา : http://www.facebook.com/the.adaptation.exchange
From : http://www.facebook.com/the.adaptation.exchange
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ไวงายๆ วาในเมื่อภาวะโลกรอนเปนสาเหตุใหเกิดสถานการณ

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เชน การเกิดพายุ มรสุม 

แดดรอนจัด เปนตน ประเด็นมันอยู ที่วาเราไมไดตองการ

จะปรับตัวจากสถานการณที่เกิดจากภาวะโลกรอน เพราะ

ถาตองการจะปรับตัวตอภาวะโลกรอนแลว การกางรมเพื่อ

กันแดดจัดหรือการทาโลชั่นปองกันรังสีจากดวงอาทิตย หรือ

แมแตการหลบชวงเวลาแดดจดัในตอนกลางวนัในอาคารกน็าจะ

เพียงพอแลว แตสิ่งที่เราจะรวมมือกันปรับตัว คือ การปรับตัว

ตอผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรอนตางหาก ดังเชน หาก

สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกนอยครั้งแตบางครั้งตกหนักมาก

จนเกิดเปนพายุฝนฟาคะนอง ทําใหโอกาสจะเกิดนํ้าทวม 

นํา้หลาก หรอืแมแตภยัแลงและฝนทิง้ชวงมมีากขึน้ สงผลกระทบ

ตอการเกษตร การดํารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร-

ธรรมชาติ เหลานี้คือผลกระทบที่สําคัญของประเทศที่จําเปน

ตองไดรบัการแกไขอยางเรงดวน การบรหิารจดัการนํา้อยางเปน

ระบบและเหมาะสมจงึนาจะเปนคาํตอบของแนวทางการปรบัตวั

เพื่อแกไขผลกระทบจากภาวะโลกรอนในประเด็นตัวอยางนี้

ไดอยางยั่งยืน และนี้ก็เปนเพียงหนึ่งในตัวอยางจากผลกระทบ

ทั้ง 6 ดานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแผน

แมบทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558 - 2593 

ที่ชี้ใหเห็นแนวคิดดานการปรับตัว นําไปสูการวางแผนการ

จดัการนํา้ซึง่ในทีส่ดุสามารถแปลงไปสูการลงมอืทาํอยางเปนรปู

เปนรางเพือ่ปองกนั หลกีเลีย่ง และบรรเทาผลกระทบจากภาวะ

โลกรอน ที่ในที่นี้คือปญหาอุทกภัยและภัยแลงนั่นเอง

 เมือ่เราลองมองใหถงึแกนแทของปญหาภาวะโลกรอน

ตออุทกภัยและภัยแลง จะพบวาสาเหตุที่แทจริงคือการที่พื้นที่

หนึ่งไดรับนํ้าตามธรรมชาติในปริมาณที่มากเกินความตองการ

หรือเกินกวาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ไดในชวง

เวลาหรือฤดูกาลหนึ่ง และในพื้นที่เดียวกันก็ไดรับปริมาณนํ้านอย

จนไมเพยีงพอตอความตองการขัน้พืน้ฐานในอกีชวงฤดกูาลหนึง่ 

เมื่อต นเหตุของป ญหาคือปริมาณนํ้าที่ ได รับไม พอดีกับ

ความตองการ ฉะนั้นการจัดการปริมาณนํ้าใหเกิดความพอดี

ก็ควรจะสามารถขจัดปญหาในพื้นที่นี้ได จากแนวคิดการแกปญหา

นําไปสู แนวทางการบริหารจัดการนํ้าที่เหมาะสม กลาวคือ 

เมื่อผลจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําใหเกิดสถานการณ

นํ้าหลากและนํ้าทวมเฉียบพลัน เราจะหลีกเลี่ยงหรือแมแต

บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอกิจกรรมตางๆ ของมนุษยและ

ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความเสียหายใหนอยที่สุดไดอยางไร 

ในขณะเดียวกัน เราจะสามารถกักเก็บนํ้าที่ไหลบาเขาทวมและ

ผานพื้นที่ไปอยางเปลาประโยชน ไวใชประโยชนในชวงเวลา

ที่ขาดแคลนนํ้าไดอยางไร ขณะที่อีกชวงเวลาหนึ่ง ผลกระทบ

จากภาวะโลกรอนทีไ่ดรบัในพืน้ทีเ่ดมิกลบักลายเปนภยัแลงและ

การขาดแคลนนํ้าเนื่องจากฝนทิ้งชวง เราจะสามารถจัดสรรนํ้า

ที่กักเก็บไวใหเกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความสมดุลตอ

กิจกรรมการอุปโภคบริโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

ไดอยางไร ตลอดจนสามารถกําหนดกิจกรรมการใชประโยชน

ที่ดินไดอยางเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความสามารถในการ

รองรับและปริมาณนํ้าที่มีอยูในพื้นที่หนึ่งๆ จะเห็นไดวา จาก

ที่มา : http://www.environnet.in.th
From : http://www.environnet.in.th
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lotion on our skin while walking under a strong sun, or 
even staying under a shade to protect us from the sunray 
might just be adequate solutions. Unfortunately, these 
solutions are not what we are striving for. The point is 
that the climate change adaptation is the adaptation to 
the consequences of the global warming, yet to the 
rising temperature itself! For instance, when the 
outrageous change of climate causes an altered pattern 
of rainfall (less frequency of rain, but more cumulative 
precipitation a time), these could increase risks of 
natural disasters in flash flood and drought to a certain 
location. The aftermaths of these disasters are impacts 
and losses in agricultural, human security, economic, 
social, and natural resource issues needing to be solved, 
and these are what we should pay most attentions on. A 
wise water management system might be an appropriate 
sustainable solution of this warming planet phenomenon. 
And this is just one example of the six sectors affected 
by the global warming regarding the CCPM 2015-2050. 
The CCMP 2015-2050 indicates areas of national 
concentrations, and aims to lay frameworks from 
planning to implement to avoid, protect, limit, and 
alleviate impacts of global warming. 
 Scrutinizing the root of these flash flood and 
drought affected by climate change, the explanations of 
this climate change consequences could be given with 

ที่มา : http://www.energysavingmedia.com/news
From : http://www.energysavingmedia.com/news

2 main reasons. On the one hand, a situation would be 
problematic when one area receives an amount of 
natural water exceeding its carrying capacity or its 
managerial capability at one period of time. On the 
other hand, the situation that one area receive an amount 
of raw water less than its minimum requirement for 
basic needs at lone period of time could also be 
considered as critical. It is obvious that the imbalance 
between demand and supply of water in one area at one 
period of time is the origin of all problems to come. 
This is only to maintain a necessity of the principals and 
practices of water management as a mechanism that can 
end flood and drought forever. As a result, the concepts 
of climate change adaptation to flash flood and drought 
have been brought up. In the flash flooding period, 
major objectives of water management are to avoid or 
minimize negative impacts from massive amount of 
water to human activities and natural resources, and to 
collect this exceeding amount of water for a drying 
season. On the contrary, in the long drought period, the 
main purposes of the adaptation are to wisely manage 
a limited amount of water collected in during the 
flooding season and to appropriately allocate this water 
to the different needs: household, agricultural, and 
industrial usages. In addition, the adaptive preparation 
also includes suitable land use activities regarding 
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ตัวอยางแนวคิดสู แนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพื่อแกไข

ผลกระทบจากภาวะโลกรอนจงึจาํเปนตองใชความรูความเขาใจ

จากสหวิชาในการแกไขปญหา และตองการความรวมมือจาก

หลายหนวยงานเพื่อแปลงแนวคิดและแผนไปสูการดําเนินการ 

เชน สาขาวิชาการจัดการทางผังเมือง สาขาวิศวกรรมและ

การวางระบบชลประทาน การสาธารณสุขและสุขาภิบาล การ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การวางระบบโครงสรางพื้นฐาน 

ตลอดจนการวางแผนทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย

คํานึงถึงและเคารพตอหนาที่และความสําคัญของระบบนิเวศ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในพื้นที่ดวย 

ประโยชนมากมายจากการปรับตัวตอภาวะโลกรอน
 หลายคนอาจมขีอสงสยัวาถาเราสามารถแกไขผลกระทบ

และปญหาจากภาวะโลกรอนไดสําเร็จแลว มันจะคุมคากับการ

ลงทุนลงแรงไปไหม สําหรับบทความนี้...คําตอบคือ มันคุมคา

แนนอน ความคุมคานัน้ไมจาํเปนตองแปลงเปนรายไดหรอืกาํไร

ที่ไดรับกลับคืนมาเพียงอยางเดียว แตเปนประโยชนมากมาย

ทั้งทางตรง ทางออม และผลประโยชนรวม (Co-Benefit) ที่จะ

ไดรับกลับมาจากการปรับตัวอยางเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศตางหาก ทีม่มีลูคามหาศาลเมือ่แปลงกบัมาเปน

ตัวเงิน 

 หากมองจากตัวอยางขางตน ประโยชนที่จะไดรับคือ

ในฤดูนํ้าหลากนํ้าไมทวมพื้นที่สําคัญ เชน พื้นที่ศูนยกลาง

การบริหารราชการ เขตชุมชนพักอาศัยหนาแนน เขตเศรษฐกิจ 

พื้นที่เพาะปลูกและเกษตรกรรม ลดความสูญเสียทั้งภาคธุรกิจ 

การดําเนินชีวิตและเกษตรกรรม ทําใหไมตองเสียงบประมาณ

เปนหมืน่เปนแสนลานในการฟนฟแูละเยยีวยา ขณะทีฤ่ดนูํา้แลง

ก็มีการจัดสรรนํ้าอยางเพียงพอตอความตองการใชในกิจกรรม

ตางๆ กอใหเกิดความตอเนื่องในการประกอบกิจกรรม ดังเชน 

ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณนํ้าใชที่เพียงพอในกระบวนการผลิต

และมีความมั่นใจวานํ้าจะไมทวมในฤดูนํ้าหลาก จึงไมจําเปน

ตองจดัหาปรมิาณนํา้สาํรองในฤดแูลงและไมตองลงทนุทาํระบบ

ปองกันนํ้าทวมในฤดูฝน ซึ่งตนทุนเหลานี้มักจะถูกรวมอยูใน

ตนทุนการผลิตและสงตอมาสูผู บริโภคในรูปของราคาสินคา

ที่สูงขึ้น ในเมื่อไมมีตนทุนในสวนนี้แลว จึงเปนผลใหราคาสินคา

และบรกิารลดลง นาํไปสูคาครองชพีทีล่ดลงตามไปดวย สาํหรบั

ภาคการเกษตรเมื่อความเสี่ยงตอภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

พื้นที่เกษตรกรรมก็จะสามารถเพาะปลูกและไดรับผลผลิตตาม

ฤดูกาลที่เพียงพอตอความตองการในพื้นที่ ทําใหพื้นที่มีความ

เขมแข็งและมั่นคงทางอาหาร สามารถแขงขันกับนานาชาติได

ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ความเขมแข็งของ

ภาคเกษตรนีท้าํใหมกีารจางงานในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ ยกระดบัรายได

ของครัวเรือน นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัว กลาวคือ เมื่อสมาชิกในครอบครัวสามารถกินดีอยูดี

มีงานทําในทองถิ่นของตนเอง สมาชิกครอบครัวอยูกันพรอม

หนา นําไปสูการลดปญหาทางสังคมในที่สุด 
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water supply, carrying capacity, and soil condition of a 
particular area. As a result, the principle of water 
management under the changing climate circumstance 
requires collaboration among experts and stakeholders 
from multidisciplinary. Simultaneously, it needs 
collective supports from various agencies to executing 
ideas and concepts to be action plans and implementation. 
These multidisciplinary are, but not limited to, urban 
and environmental planning, hydro engineering and 
irrigation system, public health and hygiene, disaster 
risk reduction and protection, public service and 
infrastructure planning, social and economic planning, 
etc. The most significant thing to bare in minds while 
conducting multidisciplinary cooperation is the 
awareness and respect to biological system, natural 
resources and environment in that particular areas.

A plenty of benefits from climate change adaptation
 Up to this point, climate change adaptation is 
undoubtedly significant. However, a number of people 
might still be skeptical of how financial worthiness 
could be if we happen to successfully overcome global 
warming consequences. The answer of this article is 
100% yes, it is, since the worthiness does not allow 
come in forms of profits or incomes. Besides monetary 
assets, we should focus on the yields of apt climate 
change adaptation plans and processes in terms of their 
direct, indirect, and co-benefits, which might be 
tremendous amount of money in return. In the case of 
flood and drought, the direct benefit is that important 
areas are protected by flash flood. These areas might be 
a government administrative center, high-density 
residential area, central business district (CBD), 
agricultural and farm land, etc. Concurrently, some 
remarked indirect benefits are the minimization of 
business loss and continuation of daily life and 
agricultural activities from this natural disaster. By 
keeping strategic areas safe from flash flood, it is ensure 
the government that a large portion of fiscal budget will 
not be spent on disaster recovery. The co-benefit could 
also be interpreted as the exceeding amount of water in 

the flooding period could be beneficial to human 
activities during the drought season. With an excellent 
overflowing water collecting and managing system: 
retarding ponds, check dams, irrigating system; this 
amount of collected water could be allocated wisely to 
avoid the loss of activity and business disruption. 
 In case of industrial aspect, the benefits from 
having their business continuity could mean a lower 
cost of production. Since the extra cost of production 
in stocking water for usage in a drought season and 
constructing facilities to protect industrial plants from 
being flooded are not necessary, this extra manufacturing 
cost should be taken off from the sell price. This should 
result in the co-benefit of lower price of products and 
services leading to lower cost of living, yet good quality 
of life. For an agricultural aspect, when the risk to 
natural catastrophe subsides, farmers would benefits 
from precise crop circles and sufficient amount of water 
for their activities leading to standard quality and 
abundant amount of production. This results in the 
affirmation of national and international food security. 
The end results might be the strength of agricultural 
industry, higher number of local job availability, and the 
rise of average household income. The windfall benefits 
from the protection of changing climate: flood and 
drought; also extent to a social aspect. When family 
members could make a living locally, they can stay with 
their family. By doing so, the relationship of family 
units are fortified leading to the reduction of social 
problems. Simultaneously, protecting natural resources, 
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 ในขณะเดยีวกนั เมือ่สามารถรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 

ระบบนิเวศที่สมบูรณ และโบราณสถานและสถาปตยกรรมไทย

อันเปนเอกลักษณที่งดงามระดับนานาชาติไวไดแลว นอกจาก

จะทําใหคนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจ

ในทองถิ่นของตนเองแลว ยังเปนการรักษาแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญและมีความเปนเอกลักษณของทองถิ่น เพิ่มโอกาส

ในการสรางงานและรายไดทีเ่กี่ยวของกบัการทองเที่ยงเชงิอนรุกัษ

ใหกับประชาชนในทองที่อีกดวย จึงเปนการสงเสริมความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวอีกทางหนึ่ง

 จะเห็นไดวาเพียงแคตัวอยางเดียวของการปรับตัวตอ

ผลกระทบจากภาวะโลกรอนดานอุทกภัยและภัยแลงสามารถ

ชี้ให เห็นถึงประโยชนอันมากมายตอทุกคนในสังคมและ

ทุกภาคสวนของประเทศ ทั้งประโยชนทางตรงจากนํ้าไมทวม

และมีนํ้าใชเพียงพอในฤดูแลง ประโยชนทางออมจากการที่

กิจกรรมตางๆ ของประชาชนในพื้นที่สามารถดําเนินตอไป

ไดโดยไมติดขัด นําไปสู ความเขมแข็งของภาคเศรษฐกิจ 

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ตลอดจนสถาบันครอบครัว 

และผลประโยชนรวมจากโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นและ

จากการจางงานทีเ่พิม่ขึน้ในพืน้ที ่และทัง้หมดทัง้ปวงนีช้ีใ้หเหน็วา

การปรับตัวตอภาวะโลกรอนนั้นมีความสําคัญเพียงใด การปรับตัว

ตอผลกระทบจากภาวะโลกรอนจึงตองเริ่มจากความเขาใจ

อยางถองแทถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

นําไปสูการวางแผนการปรับตัวอยางเหมาะสม นําไปสูแนวทาง

การแกไขปญหาอยางยั่งยืนในที่สุด

รวมแรงรวมใจ
 ในทายที่สุดของบทความนี้ เปนการแสดงเจตนารมณ

ของผูเขียนที่ตองการสื่อสารวาภาวะโลกรอนนั้น ไมเพียง แต

เกิดขึ้นจริง แตมันสงผลกระทบที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

และไมสามารถหลีกเลี่ยงได การเผชิญหนากับมัน เพื่อแกไข

ปญหาในขณะที่ยังมีโอกาสแหงความสําเร็จอยูมาก จึงเปน

สิ่งจําเปนดังเชนที่ บารรัค โอบามา ประธานาธิบดีของสหรัฐ

อเมริกาไดกลาวไวในการแสดงสุนทรพจน ณ สํานักงานใหญ

สหประชาชาติ มหานครนิวยอรค เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 

2557 วา “เราเปนคนรุ นแรกที่ไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางชัดเจน และในขณะเดียวกัน

ก็เปนคนรุ นสุดทายที่จะสามารถแกปญหาใหหมดไปได...” 

“We are the first generation to feel the impact of 

climate change and the last generation that can do 

something about it” – Barrack Obama ในขณะทีก่ารรวม

กันลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนการตัดไฟแตตนลม

ที่จะสามารถขจัดปญหาภาวะโลกรอนไดอยางเด็ดขาดและ

ยั่งยืน การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อ

ความอยูรอดของมวลมนุษยชาติก็เปนสิ่งจําเปนไมยิ่งหยอน

ไปกวากัน และที่สําคัญคือทั้งสองแนวทางตองทําควบคูกันไป 

ความสําเร็จจากการรวมกันตอสู ในครั้งนี้ ไมเพียงแตทําให

คนรุนเราอยูรอดปลอดภัยเทานั้น แตยังเปนการรักษาและ

สรรคสรางมรดกใหกับคนรุนตอๆ ไปไดรับรูวา “โลก” ของ

พวกเราทุกคนนั้นนาอยูเพียงใด… 
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historical sites, and vernacular Thai architectures from 
flood and drought are necessity. The benefits are not 
only preserving local prides, but conserving local 
unique tourist attractive places as well, which increase 
opportunity of local jobs and income generation from 
ecotourism related activities. This also contributes to 
strengthening local family unit. 
 As mentioned above, there are uncountable 
direct, indirect and co-benefit advantages from one 
example of adaptation to changing climate, which in 
this case is flash and drought. During the period of 
natural disaster caused by the warming planet, 
minimizing disaster effects, ensuring business and 
activity continuity, and providing local people 
opportunities to make their living from the adaptation 
are vitally significance. Therefore, the most important 
thing prior to adapting properly to climate change is the 
deep understanding and awareness of consequences of 
the global warming phenomena. This is in order to 
construct appropriate adaptation plans leading to 
custom-made and sustainable global warming solutions. 

Let’s do it together!
All in all, this article is written to express the 

author intention to convey messages not only to 
maintain the occurrence of climate change phenomena, 
but also to inform increasing and inevitable negative 
consequences of this warming planet. Confronting 
these global warming problems while still having a 
great chance to overcome these nemeses is what we 
must do. As what the President of the United State of 

America: Barack Obama; addressed in his speech at the 
United Nation head quarter, New York City on 
November 23rd, 2014; that is “…We are the first 
generation to feel the impact of climate change and the 
last generation that can do something about it” – 
Barrack Obama. On the one hand, mitigating GHG 
emission is considered as the action that could, once for 
all, end the global warming phenomena. On the other 
hand, the climate change adaptation for the survival of 
humankind is of equally significance. The most 
important thing is that these two measures have to be 
put in practice side by side. The triumph of this global 
warming battle will not only make the earth the better 
place for our generation, but pass on the global 
atmospheric condition to our offspring as a wonderful 
place to live.
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ความน�า
 โครงการชุมชนอยู่คู ่อุตสาหกรรมจัดท�าขึ้นตั้งแต่ป 

2554 และยังด�าเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดระยอง

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนกับอุตสาหกรรม

อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยการจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ 

กลไก และเครื่องมือส�าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดย

ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งการบูรณาการ

ความรู้ท้องถิ่นและความรู้สากลโครงการนี้มีความสอดคล้อง

กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ ทั้งในระดับท้องถิ่น

และระดับชาติในด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และระดับความร ่วมมือของอาเซียนในด ้านการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ในช่วงที่ผ่านมา โครงการมีผลผลิตและ

ผลลัพธ์ซึ่งเป็นรูปธรรมและมีประโยชน์โดยตรงต่อพื้นที่ ได้แก่ 

การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อ

ประโยชน์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประกอบ

ด้วยความรู้ด้านพรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิต

และมีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ พร้อมทั้งระบบฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์พรรณไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน และแนวทาง

การจัดท�า “ยุทธศาสตร ์การจัดการสิ่ งแวดล ้อมชุมชน 

ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งจากผลการด�าเนินงานดังกล่าว 

ท�าให้ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล“ความเป็นเลิศด้าน

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ในระดับดีเยี่ยม ประจ�าป 

2557 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร) 

 ในบทความนี้ ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ (1) หลักการและเหตุผล เป้าหมายและวิธีด�าเนินงาน

รวมทั้งผลผลิตและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ณ ป 2557 

และ (2) บทเรียนจากการด�าเนินงานและแนวทางในอนาคต

หลักการเหตุผล เป้าหมาย และวิธีด�าเนินงาน
 ที่ผ่านมา แม้ว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมีความ

ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ก็มีส่วนก่อให้เกิดมลพิษและ

เป็นสาเหตุประการหนึ่งของความขัดแย้งด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่ง ทั้งนี้ ในการป้องกันและลด

ผลกระทบจากการระบายมลพิษที่มีแหล่งก�าเนิดจากพื้นที่

อุตสาหกรรมออกสู ่สิ่งแวดล้อมและชุมชนนั้น ได้มีแนวคิด

หรือมาตรการที่หลากหลาย บางแนวคิดเน้นการลดมลพิษ

ณ จุดก�าเนิด แต่บางแนวคิดเน้นการป้องกันผลกระทบที่ผู้รับ 

โครงการชุมชนอยูคูอุตสาหกรรม 
(ตอนที่ 1)(ตอนที่ 1)
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Introduction
The Community-Industry Partnership Project 

(the “Project”) was launched in 2011 and still continue 
in Rayong province. Its major objective is to encourage 
the community and industry to live together in a 
sustainable manner by establishing policies, strategies, 
mechanisms and tools for environmental management in 
the community, together with participation of people and 
an integration of local and global knowledge. This Project 
is consistent with policies, strategies, plans and projects 
at both local and national levels in terms of 

* Environmentalist, Senior Professional Level, Urban Environment and Area Planning Division, 
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

Dr.Mathya Raksasataya*

environmentally-friendly growth and the ASEAN 
cooperation perspective under the concept of sustainable 
urban environmental development. This Project has 
recently yielded concrete outputs and outcomes which 
are directly advantages to the community, for example, 
the development of tools and mechanisms to be used for 
maintaining green areas that benefits in quality of 
environment and quality of life. Such developments 
include a the knowledge of appropriate plant to the 
ecosystem and way of life and has the potential to reduce 
are pollution, along with the plant database system and 
geographic information system in order to maintain and 
develop green areas in the community and guidelines for 
preparing “Community environmental management 
strategy in administrative strategy towards community 
environment in a green industry” such integrative 
undertakings have entitled the Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning to receive the 
2014’s supreme award of the “Participatory Governance 
Excellence” from the Office of the Public Sector 
Development Commission (OPDC).

Community-Industry 
Partnership Project 
(Part 1)
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คือประชาชน และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม แนวคิดทั้งหลาย
เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสูงสุดร่วมกันประการหนึ่ง คือเพื่อให้ชุมชน
และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้  
ในปัจจุบัน ประชาชนมีความสนใจและเข้ามามีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชีวิต รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนอย่างเข้มแข็งและเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐได้ให้การรับรองสิทธิอย่าง
เป็นทางการและส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิและมีบทบาทมากขึ้น
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมี
ความตระหนักถึงความส�าคัญของวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และการส่งเสริมจิตส�านึกสาธารณะของทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น
 ในการนี้  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่ง  
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน แต่ยังไม่มีการ 
ด�าเนินงานโครงการที่ เน ้นการพัฒนาการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเมืองที่มี
กิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสจัดท�าโครงการ
ชุมชนอยู ่คู ่อุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่เป้าหมายในเขตอ�าเภอ
เมือง จังหวัดระยอง บริเวณเขตรอยต่อระหว่างเขตเทศบาล
นครระยอง ต�าบลบ้านแลง ต�าบลตะพง และต�าบลเชิงเนิน 
กับพื้นที่ตั้ งโครงการอุตสาหกรรมของบริษัท ไออาร ์พีซี 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีกิจกรรม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันความขัดแย้งในพื้นที่นี้
ไม่รุนแรง จึงเหมาะสมเป็นพื้นที่ศึกษาและพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรม

อย่างเป็นระบบเพื่อน�าไปสู่การสร้างเครื่องมือ กลไก ยุทธศาสตร์ 

และนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่

พื้นที่อย่างแท้จริงและจับต้องได้เป็นรูปธรรมในที่สุด

 โครงการชุมชนอยู ่คู ่อุตสาหกรรมเริ่มต ้นขึ้นโดย

การพิจารณาหาประเด็นการท�างานในเชิงบวกและควรเป็น

ประเด็นที่เติมเต็มองค์ความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ และมีโอกาสที่จะ

ช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาของสังคมได้ ซึ่งในขณะนั้นเรื่อง

พื้นที่กันชน (buffer zone) ระหว่างที่ตั้งชุมชนกับอุตสาหกรรม 

เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและเรื่องพื้นที่สีเขียวก็นับ

ว่าเป็นประเด็นที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องในเชิงบวก แต่ใน

เวลานั้นยังไม่พบเห็นรายละเอียดข้อมูลเรื่องชนิดของพรรณไม้ 

ที่เหมาะสมส�าหรับพื้นที่กันชนและชุมชนเมืองอุตสาหกรรม 

เพื่อประโยชน์ในการลดมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นในระยะเริ่มต้นของโครงการ จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษา

แนวทางการจัดท�าพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม (industrial buffer  

zone) ประเภทพื้นที่สีเขียว โดยได้เน้นการพัฒนากระบวนการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและอุตสาหกรรมร่วมมือกันในการ

ประยุกต์ใช้ธรรมชาติสีเขียว เพื่อบรรเทามลพิษและเพื่อ

รักษาสมดุลระหว่างพื้นที่ของระบบนิเวศเมืองและระบบนิเวศ

อุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง

โดยตรง ทั้งนี้ ต้องตระหนักว่ามาตรการส่งเสริมการจัดท�า

พื้นที่สีเขียวเป็นมาตรการทางเลือก มิใช่มาตรการที่สามารถใช้

ทดแทนมาตรการลดมลพิษ ณ จุดก�าเนิด ซึ่งผู้รับผิดชอบยังต้อง

ด�าเนินการอย่างเข้มงวดต่อไป

ภาพที่ 1 ประชุมหารือผู้ทรงคุณวุฒิและคณะท�างานโครงการชุมชนอยู่คู่ 
อุตสาหกรรม ณ ส�านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556

Figure 1 : The meeting between experts and the working group 
of the Community-Industry Partnership Project at the Office of 
Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 
November 2013.

ภาพที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนอยู ่คู ่อุตสาหกรรม  
ณ ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อเดือน
มิถุนายน 2557

Figure 2 : The Community-Industry Partnership Project 
Workshop at IRPC Learning Center, Muang district, Rayong 
province, June 2014.
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In this article, the author has divided the contents 
into 2 sections consisting: (1) principle, rationale, target 
and procedure as well as outcomes and benefits generated 
by the Project as of 2014; and (2) lessons learned from 
the operation and future guidelines. 

Principle, Rationale, Target and Procedure
Although industrial development is an important 

key towards growth of the country, it has also created 
pollutions as well as conflicts of land utilization in many 
areas. A variety of ideas and measures have been initiated 
in order to prevent and reduce unfavorable impacts of 
pollutant emission origination from industrial area to the 
environment and the community. Some ideas focus on 
reducing the pollution at the origin while others aim to 
prevent impacts that might affect the environment and 
people on the other end. No matter how different those 
approaches would be, they all share the same ultimate 
goal, that is, to help the community and the industry to 
carry on together and in a sustainable manner. Moreover, 
such environmental issue appears to have a promising 
future as there have been a growing number of people 
with an increasing interest in actively participating in 
improving their quality of life and restoring natural 
resources and environment of their own community. 
Such public participation has been strengthened by the 
government support through an official authorization 
andan empowerment in such a way that allows the 
community,with necessary rights and roles, to manage 
their own natural resources and environment, and through 
uplifting of public awareness among parties involved so 
as to put a greater concern towards a way of living of the 
local community.

The Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning, a government 
agency which is responsible for parts of community 
environment, had yet to put any project that focused  
on a participation of the public sector in managing the 
community environment in the large industrial zone 
where negative impacts have been widely witnessed. The 
Project has, thus, recently been initiated in the target area 

of Muang district of Rayong province (in the joint among 
the municipal areas of Rayong and Ban Laeng, Taphong 
and Choeng Noen sub-districts) and the industrial site of 
IRPC Public Company Limited, the area of which is a 
urban-industrial community with large industrial 
activities where the current conflicts in this area is not 
intense, making it a suitable candidate for a study and 
developing of a systematic participation procedure 
between the community and the industry. Such initiative 
is aimed towards a formation of strategic mechanism and 
policy for environmental management with people’s 
participation that can be beneficial in the area truly and 
concretely. 

The Community-Industry Partnership Project 
has been triggered from a search for a proactive 
approach and Should be the complement of incomplete 
knowledge that could help resolve or alleviate social 
problems. Meanwhile, community-industry buffer zone 
was an interesting issue to the public and green area was 
considered to be a positive matter, but it has not seen 
information about suitable plants to be used as the  
buffer zone in order to pollution and protect  
environment quality. Thus, the main objectives at the 

ภาพที่ 3 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ส�ารวจพื้นที่สีเขียวของเทศบาลนครระยอง เมื่อเดือน
กันยายน 2557

Figure 3 : Audit Committee for the “Participatory Governance 
Excellence” Award of the Office of the Public Sector 
Development Commission (OPDC) investigated the green area 
of the Rayong Municipality, September 2014.
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แผนภาพโมเดลโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

ชุมชนกับอุตสาหกรรม

อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ร่าง “ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” 

“ระยองโมเดล”

ผลลัพธ์และผลกระทบต่อเนื่อง

❖	 ด้านนโยบาย

❖	 ด้านปฏิบัติ

ผลผลิตปัจจุบัน

✤	 ความรู้พรรณไม้

✤	 ระบบฐานข้อมูล

✤	 พื้นที่สีเขียวน�าร่อง

✤		 (ร่าง) ยุทธศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยงต่อความส�าเร็จ

➢	 ความเข้มแข็งของเครือข่าย

➢	 การถ่ายทอดความรู้

 จากรุ่นสู่รุ่น

ปัจจัยเสี่ยงต่อความส�าเร็จ
➢	 ความต่อเนื่องของนโยบาย
➢	 นโยบายระดับชาติและ 
 ระดับท้องถิ่น

วิธีด�าเนินการ

●	 คัดเลือก 

 ประเด็นเชิงบวก

●	 สอดคล้องกับ 

 ความต้องการ   

 ของชุมชนในพื้นที่

●	 ศกึษาผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
●	 มีคณะท�างาน 
 ประกอบด้วยสมาชิก 
  จากภาคส่วนต่าง ๆ
●	 มีความสมัครใจ 
  และขยายเครือข่าย
  อย่างต่อเนื่อง

●	 สื่อสาร
  ท�าความเข้าใจ 
●	 ทบทวนประเด็น
  ความร่วมมือ
●	 สื่อสารเป็นระยะ 
 อย่างต่อเนื่อง

●	 ร่วมกันสร้างผลผลิต

 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เป็นเจ้าของร่วมกัน

●	 ติดตามตรวจสอบ

●	 ประเมินผล 

 และพัฒนา

 อย่างต่อเนื่อง

ภาคอุตสาหกรรม

หลักการ

พื้นฐานความรู้

และประสบการณ์

ภาคประชาสังคม ภาคราชการ

■ ร่วมกันคิด
■ ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
■ ร่วมกันรับผิดชอบ

■ ความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เกิดจากสาเหตุที่ซับซ้อนหลายประการ
■ ทุกภาคส่วนควรมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
■ การท�างานภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดี อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับ ควบคุม และใช้อ�านาจ

■ ความรู้ท้องถิ่น
■ ความรู้สากล

■ สื่อสารเป็นระยะ
■ ต่อเนื่อง
■ ความถี่และช่องทางที่เหมาะสม

 ในการด�าเนินงานโครงการมีการสร้างระบบและ

กลไกเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ

น�าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (ดูแผนภาพโมเดลและแผนภาพ 

การด�าเนินงานโครงการ) ได้แก่

 (1) คัดเลือกประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกที่มีความสอดคล้องกับ

ความสนใจของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายไม่เพิ่ม

ภาระงานเกินความจ�าเป็น และมีโอกาสที่จะลงมือปฏิบัติได้จริง 

ตามบริบทของท้องถิ่นหรือสังคมไทย

 (2) ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมายโดย

การประสานงานเพื่อเข้าพบปรึกษาหารือและเชิญเข้าร่วมงาน

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ ควรทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและขยายเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ

และกว้างขวางยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

 (3) สื่ อสาร เพื่ อท� าความเข ้ า ใจ  และทบทวน

วัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายของการด�าเนินงาน

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
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beginning of the Project was to study in an attempt to 
establish a guideline on how to manage an industrial 
buffer zone of green area category by emphasizing  
on the procedure that allowed the community and the 
industry to cooperate in applying green nature to reduce 
pollution, to maintain a balance between the ecosystem 
of urban area and industrial area as well as increasing 
green areas to the city directly. However, the promotion 

of green area is only an option, NOT a replacement of 
the “measures for reducing pollution at the origin that 
have to be sustained by the responsible agencies as before.

The project has created a system and a  
mechanism in order to encourage participation of  
relevant parties towards the predetermined objectives 
(see model and operational diagram of the Project), 
including:

Community - Industrial Partnership Project Model

Community - Industrial Partnership
Sustainable Integration

Draft “Community Environmental Management Strategy 
for Green Industrial Zone – Rayong Model”

Results and continuous effects

❖ Policy aspect

❖ Implementation aspect

Existing outcomes

✤ Knowledge on plants

✤ Database System

✤ Green area pilot 

✤ Drafted strategies

Risk factors for success
➢		 Network strength

➢ Knowledge transfer through  

 generations

Risk factors for success
➢		 Policy continuation

➢ National and local policies

Implementation        
   methods

●		Select proactive  
 ideas 
●		In accordance with  
 the community  
 needs

●	 Stakeholder Analysis
●		Committee with  
 members from various  
 sectors
●		Participation  
 willingness &  
 continuous network  
 expansion

●	 Promote  
 understanding  
 via communication
●		Review  
 cooperation points
●	Constant  
 communication

Co-production 
between 

stakeholders

●	 Tracking &  
 monitoring
●	 Evaluation  
 and continuous  
 improvement

Industrial sector

Principles

Basic Knowledge 
& Experience 

Social Sector Public sector

■		 Brainstorm

■	 Co-implementation

■	 Co-responsibility

■	 Disagreement on the land utilization due to various complicated reasons 
■	 All sectors should have roles and responsibility  in solving the issues 
■	 Working in the fact driven and harmonious environment is more efficient than working in the  
 forcing and controlled one.

■		 Local knowledge

■		 Global knowledge

■		 Frequent communication
■		 Continuous
■		 Appropriate Frequency and  
 channels
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โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

ส่งเสริมการจัดท�าพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม 

(industrial buffer zone) ประเภทพื้นที่สีเขียว 

และดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน

(1) (2)

ผลผลิต 1: ความรู้พรรณไม้
ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ
และวิถีชีวิตชุมชน

ฐานข้อมูลพรรณไม้ 

232 ชนิด

● เฟสที่ 1

● เฟสที่ 2

● เฟสปัจจุบัน

“ชุดความรู้พรรณไม้” โดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายในชุมชน

คัดเลือก อปท. 1 แห่ง 
เพื่อเป็นตัวอย่างการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

น�าเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการ 

ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“แนวนโยบายสาธารณะ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

แนวทางอื่น 
เช่น น�าเสนอจังหวัด

● แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและ
 พื้นที่โล่ง (open space plan)

การดูรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อพื้นที่

● ผังชุมชน

เครือข่ายและกลไก

การเผยแพร่ชุดความรู้พรรณไม้

● สถาบันการศึกษา 

● เยาวชน

● องค์กรเอกชน

● ผู้สนใจ

● อื่นๆ

● แผนปฏิบัติการ 

 และตัวชี้วัด

● ระบบการติดตาม 

 และประเมินผล

● แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ 

 (GIS)

ผลผลิต 2: พื้นที่สีเขียว 20 แห่ง  
มีพื้นที่รวมประมาณ 1,380 ไร่ ใน
พื้นที่ อปท. เป้าหมาย 4 แห่ง

ร่าง “ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว”

วัตถุประสงค์
● เป็นทิศทาง/แนวทางการบริหารจัดการเมืองที่มี 
 “ลักษณะพิเศษ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาท
 ตามหน้าที่และสิทธิ เพื่อการอยู่ร่วมกัน 
 ก้าวไปด้วยกัน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
● เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์เพื่อขยายผล
 สู่ระดับประเทศ

● แนวทางการด�าเนินงาน
  		แสดงตัวอย่างโครงการหรือกิจกรรม 
      ส�าหรับแต่ละมาตรการในยุทธศาสตร์
  		ขยายเครือข่ายและระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม

แผนภาพการด�าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมในป 2554 – 2557
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Community-Industry Partnership Project

Promote the “Green Industrial Buffer Zone” and 
preserve and develop the “Green Zone” within 

communities.

(1) (2)

1st Outcome: Knowledge 
on suitable plants for 
ecosystem and 
communities.

Database of 232 species 

of plants

● Phase I

● Phase II

● Current Phase

“Plant Knowledge Set” 
by participating in communities

Select 1 local administration 
as a model for sustainable 

development

Propose to the 
subcommittee of the 

Office of national 
Environment Board.

“Public policy”
by the participation of public

Others guidelines e.g. 
Presenting at the 
provincial level

● Green Zone plan and Open 
 space plan

Sustainable preservation and development 

of Green Zone in communities

Networks and Mechanisms 
of “Plant Knowledge Set” 

distribution

● Educational institutions
● Youth
● Private organizations
● Interested person
● Others

● Action plans and 
 Indicators

● Tracking and 
 Evaluation system 
● Geographic 
 Information 
 System(GIS)

2nd Outcome: 20 Green areas 
of approximately 1,380 rai 
in the 4 targeted local 
administration areas.

Develop “The urban environmental management 
strategy in Green Industrial Zone”

Objectives:
● To be guideline for urban management of 
 distinctive areas, allowing all stakeholders 
 to co-exist while fulfill their roles, and 
 simultaneously improve the standard 
 of living.
● To educate and share experience nationwide.

● Implementation guideline
  		Presentation on the sample projects or 
   activities of each strategic measure.
  		Network expansion and additional 
   brainstorming.

The diagram of Community-Industry Partnership Project operation 
(2011-2014)

● Community plan



ขั้นตอนต่างๆรวมทั้งผลผลิตที่ได้ กับเครือข่ายชุมชนและ

หน่วยงานในพื้นที่ เป็นระยะ ไม่ขาดตอน ด้วยความถี่และช่อง

ทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการสื่อสารใช้ทั้งวิธีที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการและใช้การสื่อสารสองทาง

 (4) ด�าเนินงานโดยเน้นความสมัครใจจากเครือข่าย

เป็นหลักโดยใช้วิธีการเชื้อเชิญเข้าประชุม และเข้าร่วมกิจกรรม

ที่หลากหลาย (อาทิ ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ และอบรมให้ความ

รู้ในเรื่องที่ท้องถิ่นสนใจและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ) 

โดยค�านึงถึงข้อจ�ากัดของประชาชนและหน่วยงานในท้องที่ 

เช่น ช่วงเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

 (5) สร ้างแนวทางการท�างานร ่วมกันพร้อมทั้ง

กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบงาน และสร้างผลผลิตที่เกิดจาก

ความร่วมมือช่วยเหลือกัน และเป็นเจ้าของผลผลิตร่วมกัน

 นอกจากนี้  โครงการได ้สร ้างคณะท�างาน ซึ่ ง

ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน

หน่วยงานในพื้นที่เป ้าหมาย ผู ้แทนโรงงานอุตสาหกรรม 

ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายภาคประชาชน ข้าราชการบ�านาญ 

ประชาชน อาสาสมัคร เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการ คณะท�างานชุดนี้เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ 

และเป็นเครื่องมือและกลไกส�าคัญในการริเริ่มและขับเคลื่อน

กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมี

หลักคิดในเรื่องบทบาทหน้าที่ คือ “แต่ละภาคส่วน แต่ละคนใช้

ทักษะที่ตนถนัด ตนรู้ เอามารวมกัน ช่วยเหลือขัดเกลาซึ่งกัน

และกัน ผลิตผลงานที่แก้ไขปญหาของท้องถิ่น และได้ประโยชน์

ร่วมกัน”  

ผลผลิตจากการด�าเนินงานโครงการ 
 โครงการชุมชนอยู ่คู ่อุตสาหกรรมได้ผลิตความรู ้

เบื้องต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดท�าพื้นที่กันชน

อุตสาหกรรม ประเภทพื้นที่สีเขียว และการดูแลรักษาและ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองได้แก่ เอกสาร“พรรณไม้ที่เหมาะสม

ส�าหรับการด�าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ใน

พื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงฉบับวิชาการ” และ

ผลผลิตจากการด�าเนินงาน
โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม

ในช่วงป 2555 – 2557

ภาพที่ 4 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเครือข่ายเข้ารับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม” ระดับดีเยี่ยม ประจ�าปงบประมาณ 2557 ของส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อเดือนตุลาคม 2557

Figure 4 : The Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning and the Networks received the 2014’s 
supreme award of the “Participatory Governance Excellence” 
of the Office of the Public Sector Development Commission 
(OPDC), October 2014.
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(1) Selecting Issues around the proactive 
management of natural resources and environment that 
are in line with interests of the community and local 
agencies, do not increase workloads than necessary,  
and have a possibility to do in practice under the local 
or the Thai society’s context;

(2) Studying on Stakeholders within the  
target areas through discussion and invitation for their 
involvement since the onset of the Project. The  
Stakeholders’ list should be regularly reviewed and  
revised for to improve efficiency and expand the  
network continuously;

(3) Interacting for understanding and  
reviewing objectives, targets of each procedure, and 
results with the community network and the local  
agencies on a regular basis, in a timely manner,  
and through official and unofficial two-way  
communication;

(4) Focusing on voluntary involvement  
of the network through invitation to attend a meeting or 
to participate in a variety of activities (e.g. an external 
site visit and a training on a topic of local interest and, 
relevant to development of the Project) in consideration 

of limitations of people and local agencies, such as 
proper timing and venue of an activity; and

(5) Establishing cooperation guidelines,  
encouraging responsibility and cooperation in  
generating outputs, and snaring ownership of the  
output. 

In addition the Project has also set up a working 
group which consists of executives from the local 
administrations, representatives of agencies and 
representative of the industry within the target area, 
local scholars, people network, retired government 
officers, volunteers, etc., while officers from the Office 
of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning will act as a secretary of the group. The 
working group is formed on a voluntary basis and is 
aimed to be a significant tool and mechanism in 
initiating and driving activities from the beginning of 
the Project. Members of the group share the same 
concept of their role and responsibility, that is, “Every 
section and each individual can apply its own skills to 
help one another and to create an outcome that can 
solve local problems and benefit sharing.”

ภาพที่ 5 ผู้แทนคณะท�างานโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมส�ารวจ 
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง ในต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558

Figure 5 : Representatives of the Community-Industry 
Partnership Project investigated the green areas and the open 
areas of Ta Phong sub-district, Muang district, Rayong 
province, February 2015.

ภาพที่ 6 ผู้แทนชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมหารือผลการส�ารวจ 
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่ง ในต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
เมื่อเดือนเมษายน 2558

Figure 6 : Representatives of the community and factories 
discussed on results from the investigation of the green areas 
and the open areas of Ta Phong sub-district, Muang district, 
Rayong province, and outputs from the operation of the 
Community-Industry Partnership Project during 2012-2014, 
April 2015.
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เอกสาร “พรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัด

ระยองและพื้นที่ใกล้เคียงฉบับประชาชน” ซึ่งเป็นความรู้

ใหม่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดท�า เป็นผลผลิตจากการมีส่วนร่วม 

กันคิดและร่วมมือกันลงมือท�าโดยผู ้แทนของคณะท�างาน

โครงการ และได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและชี้แนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ในการจัดท�าเอกสารมีขั้นตอนประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า

เอกสารวิชาการ การประชุมหารือและสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งผู ้แทนชุมชนและผู้แทนหน่วยงาน  

ตลอดจนการส�ารวจพื้นที่ เอกสารพรรณไม ้ทั้ งสองฉบับ

ประกอบด้วยข ้อมูลรายชื่อพรรณไม้จ�านวน 232 ชนิด 

ครอบคลุมที่พบในระบบนิเวศของพื้นที่ เป ้าหมายมีความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งข้อมูล

ผลการจ�าแนกพันธุ ์ไม้ดังกล่าวตามลักษณะใบที่มีศักยภาพ 

ในการลดมลพิษด้านอากาศ และระดับชั้นเรือนยอด ตลอด

จนภาพถ่ายพันธุ ์ไม ้พร้อมกับค�าอธิบาย ทั้งนี้  ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 

ร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่เผยแพร่เอกสารพรรณไม้ให้แก่ 

ชุมชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน คณะกรรมการและคณะท�างานที่เกี่ยวข้อง สถาบัน 

การศึกษา องค์กรไม่แสวงหาก�าไร และองค์กรวิชาชีพ เพื่อเป็น

ข้อเสนอแนะเบื้องต้น ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าพื้นที่

กันชนอุตสาหกรรม ประเภทพื้นที่สีเขียว ที่ตั้งอยู่ทั้งภายใน 

เขตพื้นที่โครงการอุตสาหกรรมและผู้ที่ต้องการคัดเลือกพันธุ์ไม้ 

ที่ เหมาะสมเพื่อปลูกในชุมชนของตนต ่อไป นอกจากนี้  

ยังได้มีการน�าชุดข้อมูลพรรณไม้มาจัดท�าเป็นระบบฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ (http://www.onep.go.th/plant) เพื่อเป็น

เครื่องมืออ�านวยความสะดวกให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแพร่

หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

 นอกจากการร่วมมือกันผลิตเครื่องมือด้านความรู ้ 

พรรณไม้ข้างต้นแล้ว โครงการยังได้ริเริ่มให้มีการพัฒนา

แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เป้าหมาย

อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยกระตุ้นให้ชุมชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และอุตสาหกรรมน�าพื้นที่สีเขียวที่มีเจตนาจะดูแล

รักษาไว้ มารวมกันเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่ มีหน้าที่ 

(function) ที่หลากหลาย และมีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาเมือง

ในอนาคต โดยเฉพาะเมืองคาร์บอนต�่า (low carbon city) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และ

การก�าหนดพื้นที่สีเขียวในผังเมืองรวมในอนาคต ในการนี้  

มีพื้นที่สีเขียวที่รวบรวมได้ จ�านวน 20 แห่ง มีเนื้อที่รวมประมาณ  

1,380 ไร่ และมีระบบการบริหารจัดการเบื้องต้น ประกอบด้วย 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนปฏิบัติการ 

ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่มีศักยภาพในการวัดความก้าวหน้า

ของการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวได้จริง

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
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The Outputs of the Project
The Community-Industry Partnership Project 

has yielded basic knowledge that can be used as a tool 
in creating the green industrial buffer zone as well as a 
know-how in maintaining and increasing green space 
in urban area. The said knowledge has been collected 
in a form of documents, such as “Suitable Plants for 
the Community-Industry Partnership Project in 
Rayong Province and Its Vicinity (Academic 
Version)” and “Plants that Have Potential in 
Reducing Pollutants in Rayong Province and Its 
Vicinity (General Public Version)”. Such 
unprecedented knowledge was a result of a collaboration 
of the working group along with a support and a 
guidance from experts of the Department of National 
Parks, Wildlife and Plant Conservation. The procedure 
in making such documents includes conducting a 
research through academic references, having meetings 
and seminars with experts, local scholars and 
representatives from the community and relevant 
agencies, and conducting a site survey. The two 
documents exhibit a list of 232 plants found in the 
ecosystem of the target area, all of which necessarily 
conform to the way of living and the local culture of the 
community, a classification of the plants by leaf type 
that have the potential to reduce air pollution, crown 
class of each plant, and pictures of each type of plants 
with corresponding description. The Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning has 
cooperated with the local networks to disseminate the 
documents to the community, industry operators, 
government agencies, private sector, relevant 
committees and working groups, educational 
institutions, non-profit organizations and other 
professional organizations, with a hope that the 
knowledge contained therein can be used as a 
preliminary suggestion for those who involved in the 
preparation of the green industrial buffer zone within 
industrial estates as well as to those who are interested 
in selecting suitable plants for their own community. 
Additionally, the information from the documents has 

also been further stored in an electronic database system 
(http://www.onep.go.th/plant) as a tool to provide  
convenience and extensive accessibility more widely.

Other than the cooperation in producing a 
knowledge-based source on plants, the Project was also 
initiated a systematic and sustainable guideline in 
managing the green area within the target area by 
encouraging the community, the local administration, 
and the industry to join hands in combining their 
reserved spaces to make a larger green area that can be 
used multi-functionally. Such greater green area is also 
considered a significant pursuit to the development of 
a city, especially the one that has low level of carbon, 
climate change and a criteria in specifying a suitable 
proportion of green area in city planning in the future. 
A survey reported that there were 20 green areas of a 
total area of approximately 1,380 rais, a preliminary 
management systems consisting the geographic 
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 โครงการมีผลผลิตหลักอีกประการหนึ่ง ได้แก่ ร่าง

“ยุทธศาสตร ์การจัดการสิ่ งแวดล ้อมชุมชน ในเมือง

อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่ว่าจังหวัดระยอง

เป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักแห่งแรกของประเทศ ดังนั้น 

ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้จึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

และยาวนาน ซึ่งหากสามารถรวบรวมข้อสังเกตและข้อคิดเห็น

จากประชาชน แม้เป็นเพียงส่วนน้อยและน�ามาเผยแพร่ได้ 

ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่เมืองอุตสาหกรรมอื่นต่อไปในอนาคต

ดังนั้น จึงได้ประมวลข้อสังเกตและข้อคิดเห็นจากผู้แทนชุมชน 

หน่วยงาน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชน น�ามาบูรณาการกับ

ประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

ยกร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันคณะท�างานโครงการ

ชุมชนอยู่คู ่อุตสาหกรรมมีความเห็นว่า ควรพยายามด�าเนิน

การเพื่อยกระดับขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ส�าหรับใช้เฉพาะในพื้นที่

เป้าหมาย พร้อมทั้งควรด�าเนินการต่อไปในทิศทางที่จะผลักดัน

ให้ยุทธศาสตร์นี้เป็น “ระยองโมเดล” ได้ในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ผลผลิตจากการด�าเนินงานโครงการชุมชนอยู ่คู ่

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเอกสารพรรณไม้ ได้มีหน่วยงานและ

บุคคลน�าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกระบวนการจัดท�ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA; Environmental 

Impact Assessment)ของโครงการอุตสาหกรรมและมี

อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดระยองได ้ใช ้ประโยชน์ในการ

ตรวจสอบการจัดท�าพื้นที่สีเขียว (protection strip & 

green area) ภายในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 

สวนพฤกษศาสตร์ระยองได้ใช้ประโยชน์ในการชักชวนให้ประชาชน

เข้ามาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์

ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยอนึ่ง องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 

ได้อ้างอิงโครงการนี้ในการตั้งงบประมาณสนับสนุนการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในชุมชน อย่างไรก็ตาม โครงการยังอยู่ระหว่างการ

ด�าเนินงานต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นได้แก่ ส่งเสริม

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบและมีศักยภาพ

มากยิ่งขึ้นในการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

และเป็นตัวอย่างในการสร้างนโยบายสาธารณะจากการมี

ส่วนร่วมของประชาชน
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information system (GIS) and operational plan that 
includes capable indicators which could be used in 
accessing progress of maintenance work in the green 
area.

Another major output of the Project is a draft 
“Management Strategy of Community Environment 
in Green Industry”, which originated from the concept 
that Rayong province has been the first heavy industry 
city of the country. So it is believed that a dissemination 
of remarks and opinions from these, even a few of, 
local people who have a first-hand and a long-term 
experience of situations in the area, would benefit other 
industrial cities in the future. Therefore this is the 
reason why the remarks and the opinions of the 
representatives of the community, the relevant institutes, 
the local scholars and the general public, that have been 
collected and also integrated with the experiences of the 
experts, have been used as a basic knowledge in drafting 
the strategy. The working group of the Project agrees 
that such draft should be promoted as an official strategy 
of the target area and be moved forward as “Rayong 
Model” in the future.

Benefits
Outputs of the Project, especially the plant list, 

were utilized and applied by organizations and general 
public in incorporating the knowledge therein upon a 
making of an Environmental Impact Assessment 
report (EIA) of industrial projects. The list also 
benefited the volunteers of Rayong province in 
reviewing their preparation of a “protection strip and 
green area” within any particular factory as well. Such 
initiative has promoted so much awareness that makes 
a public response to join as a volunteer in tree 
conservation activities of the Rayong Botanical Garden. 
Ta Pong Sub-district Administration Organization also 
cited to the Project in preparing a budget to support an 
addition of green area within its area of responsibility. 
However, The Project is still underway to the higher 
target, that is, to promote and to support local 
administrations with more systematic and potential in 
restoring and developing the green area in a sustainable 
manner towards being a role model in creating a public 
policy through a participation of the public themselves.
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แผนดนิไทยตองมกีารใชประโยชนอยางคุมคา เหมาะสม 

และเกดิประโยชนสงูสดุ ทกุวนันีก้ารใชประโยชนในแผนดนิไทย

บางพืน้ทีไ่มเหมาะสม บางพืน้ทีไ่มมกีารใชประโยชน การถอืครอง

เปนเจาของมกีารกระจกุตวั ผูครอบครองทีด่นิไมไดทาํประโยชน

กม็มีาก ประชาชนทีอ่ยากทาํประโยชนในทีด่นิไมไดเปนเจาของ

ทีด่นิ ปญหาตางๆ เกดิสะสมมานานแลว การแกปญหาเรือ่งทีด่นิ 

มีแนวทางแกปญหากันมาหลายรัฐบาล หลายนโยบายมาแลว 

แตการแกปญหาก็ยังแกไขไมได บางทีการกําหนดนโยบาย

และนํานโยบายไปปฏิบัติ ก็ยังทําไมถึงที่สุด ปญหาเรื่องที่ทํากิน

จึงเปนการแกไขปญหาที่ยังวนอยูโดยตลอด จึงขอเสนอแนะ

ในการแกปญหาอยางเปนระบบดังนี้

1. การทับซอนกันของแนวเขตระหวางที่หลวงกับ

ที่หลวงและที่หลวงกับที่ราษฎร

 1.1. ปญหาเรื่องการทับซอนกันของที่หลวงกับ

ที่หลวง แผนที่แตละหนวยงานนําไปใชคนละมาตราสวน คนละ

มาตรฐาน แผนทีต่างคนตางทาํ เมือ่นาํมาลงในแผนทีแ่ผนเดยีวกนั 

จึงทับซอนกัน ทุกหนวยงานรูแตก็ไมไดแกไขใหถูกตองตรงกัน

ตางคนตางทํา ตางคนตางใชแลวก็ยึดกฎหมายของตัวเอง

เปนหลัก ไมตกลงกันประชาชนจึงเปนผูรับเคราะหกรรมอันนี้ 

เชน แนวเขตปาไมแตละประเภท แนวเขตปาไมกบั ส.ป.ก. เปนตน 

หนวยงานของรัฐเหมือนกันแตไมคุยกันไมหาขอยุติ

 1.2. แนวเขตของรัฐทับกับแนวเขตของราษฎร 

ทับซอนกันอันเกิดจากแนวเขตที่หลวงไมชัดเจน และไมมีการ

ประสานงานที่ดีระหวางหนวยงาน ทําใหเกิดการทับซอนกัน

ระหวางที่ดินของหลวงกับที่ดินของราษฎร เชน กรมที่ดินมี

นโยบายเดินสํารวจออกโฉนดที่ดินและ น.ส.3 ก. กรมที่ดิน

ทาํตามนโยบายของรฐับาล เมือ่มกีารครอบครองและทาํประโยชน

ของประชาชน กรมที่ดินตองออกโฉนดและ น.ส.3 ก. ไปตามนั้น 

ตอมาเมื่อมีการขีดเขตปา ปรากฏวาบางสวนอยูในเขตปา ก็จะ

ไปยกเลกิเพกิถอนเอกสารสทิธิข์องประชาชน  ถามวาทาํถกูหรอืไม 

เพราะการผิดพลาดเกิดจากการไมประสานงานของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ และความไมรู ขอบเขตและแสดงขอบเขตของ

ผูมหีนาที ่ทาํใหมกีารออกโฉนดผดิพลาดเขาไป (ไมใชการทจุรติ) 

ถาไปยกเลิกจะเกิดอะไรขึ้น บางครั้งเราเพิกถอนเขตปาเพื่อ

จัดใหประชาชนเขาไปทํากิน และออกเอกสารสิทธิ์ให 

* กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ

พลังแผนดิน

ประทีป เจริญพร *
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Land of Thailand is supposed to be efficien tly 
and properly utilized to maximize its benefits. At 
present, however, landuse in some areas of Thailand 
has been inappropriate; some have been left unused, 
some have been concentrated in ownership, and some 
have been abandoned by land owners despite the fact 
that others, who did not possess lands, wish they could 
make use of them.

Such kind of problems has been accumulated 
for a long time, measures to solve problems of land use 
have been established by numbers of Government, with 
several policies. Still, the problem remains and being 
unsolved. Sometimes policy was set, implemented, yet 
was not pursued further. Land usage problem is 
therefore still continued back and forth. As a result, 
systematic solutions were suggested as follows:

1.  Boundary conflict between government 
land and government land, and between government 
land and private land 

 1.1  Land boundary dispute over 
government land and government land: each government 
agency used different version, or different scale, of 

maps and each agency depicted map by itself; therefore, 
when putting them together in one map, boundaries 
were overlapped. Each agency used their self-made 
maps, along with their own laws, without mutual 
agreement, thus the burden fell onto innocent people. 
For example, the boundary conflicts between each type 
of forest and the overlapping between forest boundaries 
and Sor Por Gor (Agricultural Land Reform) areas etc. 
They were all government agencies yet lack of 
communication to reach agreement.

 1.2  Land boundary dispute over 
government land and private land: this conflict arose 
from unclear government land boundaries and lack of 
coordination among government agencies, causing 
overlap between the lands. For example, The 
Department of Lands, following government policy to 
survey and adjudicate title deeds and certificate of 
utilization or Nor Sor 3 Gor whenever citizens utilize 
and occupy lands; however, when forest boundary was 
drawn, it overlapped with some of these areas. 
Cancellation of the land title documents was proposed 
and was questionable of its appropriateness since this 

* Honorary Director Committee on National Land Policy

Prateep Charoenporn *Prateep Charoenporn *
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แตในขณะเดียวกันราษฎรทํากินอยูในเขตปา และออกเอกสาร

สิทธิ์ไปแลว ใหประชาชนออกไปจากเขตปา (ฝากไวใหคิด)

จากตวัอยางดงักลาวเจาหนาทีข่องรฐัทีม่สีวนเกีย่วของ

ตองมารวมมือกันหาทางแกไขความทุกขยากของประชาชน 

โดยให 3 กระทรวงหลกั คอืกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย 

ตองมารวมมือหาทางแกไขปญหา

ถาสามารถกําหนดเขตที่หลวงไดชัดเจนแลว สวนที่

เหลือก็จะเปนที่ของราษฎรที่สามารถครอบครองและนําไปสู

กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ได

ทัง้หมดนีไ้มไดเปนเรือ่งการทจุรติ แตเปนการผดิพลาด

บกพรองของเจาหนาที่รัฐ

2. ปญหาเรื่องการครอบครอง การครอบครองที่ดิน

ของประชาชนมี 2 ประเภท

 2.1. การครอบครองชอบดวยกฎหมาย ก็ออก

เอกสารสิทธิ์ใหเขาไป

 2.2. การครอบครองไมชอบดวยกฎหมาย ก็มา

กาํหนดนโยบายวาจะแกไขใหเขาอยางไรซึง่จะเปนไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล ในอดีตมีนโยบายธนาคารที่ดินและโฉนดชุมชน 

รฐัเหน็สมควรอยางไรเหมาะสมกบัสถานการณบานเมอืง กก็าํหนด

นโยบายไปประชาชนจะไดรูสถานการณของตัวเองวาควรจะ

ดําเนินการอยางไรกับอนาคตของตัวเอง

3. ปญหาเรื่องการทําประโยชน แผนดินไทยมีไว

ทําประโยชนไมไดมีไวเพื่อใหเจาของทิ้งราง เพราะฉะนั้นที่ดิน

แตละประเภท ใชประโยชนอะไร แบบไหน เพียงใด รัฐตองรู 

เชน ที่ปาตองมีสภาพเปนปา จะเปนปาธรรมชาติหรือปาปลูก 

ก็อยูที่รัฐกําหนดนโยบาย สวนที่เอกชนทําประโยชนอะไรบาง

รัฐก็ตองรูเพราะคือสตอคของประเทศ จะไดวางแผนการผลิต

การใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ทั้งหมดนี้แกไขไดโดยรัฐ

ตองมศีูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาต ิ ในทางปฏิบัติแตละ

หนวยงานมีขอมูลของตนเองอยูแลว แตไมไดนําขอมูลมาใช

รวมกัน ทําใหขอมูลบางอยางซํ้าซอนกัน เสียเงินและเสียเวลา

ไปเปลาๆ เห็นควรใหสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานกลาง

ในการประสานงานนาํขอมลูมาใสไวในทีเ่ดยีวกนัและใหกรมทีด่นิ

เปนหนวยงานปฏิบัติไปพลางกอน

สิ่งแวดลอมและมลพิษ
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ตัวอยาง Example

Land areas after reshape, illustrated into 1:4,000 ratios

Areas with title deeds

แนวเขตพื้นที่ปาถาวร
และปาสงวน

Permanent forest 
and reserved 
forest areas

รูปแปลง ส.ป.ก.
Agricultural Land 

Reform areas
แนวเขตพื้นที่หลัง Reshape
Land areas after reshape

mistake occurred from lack of coordination among 
related government agencies and not realizing their 
lines of authority (not corruption). If the document was 
to be cancelled, what would happen? Sometimes we 
cancel forest areas so that citizens can make a living 
and give them land title documents. The other times 
while citizens has already lived and utilized within the 
forest areas, with the issuance of land title documents, 
do you want them to leave? (This is for your) to think 
through.

From the above examples, relevant government 
authorities must be active in solving these problems to 
relieve citizen suffering, by incorporating three main 
ministries to work together – Ministry of Agriculture 
and Cooperatives, Ministry of Natural Resources and 
Environment, and Ministry of Interior.

In the case that government lands are clearly 
demarcated, the rest shall belong to citizens to occupy 
and proceed to the issuance of land title documents. 

All these are not regarded as corruption, but 
rather mistake and error caused by government 
authorities.

2. Dispute over land possession. Land 
possession is classified into 2 categories:

 2.1 Legal land possession - simply issue 
them land title documents.

 2.2 Illegal land possession - policy should 
be set up to solve this problem in accordance with 
government policy. In the past there were a land bank 
and community land deeds policies. Government should 
set up policies that fit with current situation, so that 
citizens will be aware of their own conditions and be 
able to decide what to do with their future.

3. Problems regarding land utilization. Land 
of Thailand are meant to be utilized, not abandoned. As 
such, each type of lands is suitable for what types and 
at what amount of utilization is what the government 
supposes to know. For example, forest land is supposed 
to be kept as a forest, whether it is natural or planted 
forest. This policy should be established by the 
government. Government should also be aware of what 
private sectors do to lands, because they were stock of 
the country and should be planned for proper use. All 
these can be solved if the government has national lands 
and maps information center. In practically, each 
agencies has its own information, yet did not incorporate 
them together and some were duplicated, which is a 
waste of time and money. Therefore, in the meantime 
it is recommended that the Office of the Prime Minister 
should act as a focal point to coordinate and put all 
information into one place, with the Department of 
Lands as an executing agency. 
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แนวความคิดในการแกไขปญหาที่ดินอยางยั่งยืน เพื่อแกปญหาและความผาสุกของประชาชน

ทุกหนวยงานตองรวมมือกัน
โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรชาติ

และสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลัก

สิ่งแวดลอมและมลพิษ
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Proposed concepts to sustainably solve land problems for well-being of the people
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Land Problems

-  Government 
 lands
-  Private lands

Boundary must be clear (this used to be 
implemented but not yet finished, existing data 
can still be used).

Possession Utilization
Process of proving rights must be finalized.

Legal possession Illegal possession

Issue land title deeds Solve problems 
according to government 

policy, e.g.
- Land bank
- Community land deeds

If utilized, what can 
it be utilized for?
At what amount?

If not utilized

Government must force 
it to be utilized 

(Land and Building Tax 
Act – Land Bank)Government must 

be aware of this.

Government lands: should be clearly 
separated  from private lands. As well as 
between public lands themselves, made 
ready for revision/ stock checking and 
had government land registry

Private lands: should separate be 
clearly from government lands as well 
as between private lands themselves, 
made ready for revision/ stock checking 
and had land registry. 

National Lands and Maps 
Information Center

Land parcel

Name of land 
owner

Usage

Others

Economic effect
 People have thoroughly, conveniently 

 and quickly received land title 
 management creating circular flow 
 of economic activity. 
 People are confident in making 

 their livings, creating more income 
 for households.
 Estimating land and asset valve.
 Efficient collecting of tax
 Agricultural area zoning
 City planning, land use, 

 transportation route
 Government has clear direction in 

 country development
 Etc.

Social effect
 Reduce boundary conflicts between 

 private and government sectors
 Reduce corruption in land sector 
 Reduce crime: analysis of crime 

 commitment and community 
 behavior framework
 Disaster: analysis of risk areas, 

 risk, communities at risk, and 
 help when crime happens.
 Analysis/ calculation of 

 agricultural production for 
 market planning and compensation 
 for the right persons and lost 
 when it occurs
 Etc.

Political effect
 Effective issuance of land title 

 documents.
 Government sector is confident 

 to effectively implement 
 policy.
 Governing: government uses as 

 tools for planning and problem-
 solving.
 Trust in government: people, 

 domestic and international, are 
 confident in government 
 administration.
 Etc.

All agencies must cooperate, with MoI and 
MoNRE as main actors



- กรมปาไม
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- กรมสงเสริมสหกรณ
- กรมพัฒนาที่ดิน
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)
- กรมธนารักษ (กระทรวงการคลัง)
- กรมที่ดิน: ที่สาธารณประโยชน (กระทรวงมหาดไทย)
- ฯลฯ

1. การจัดหาที่ดิน มี รมว. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนประธาน ทำหนาที่รวบรวมจัดหาที่ดิน
ทั้งหมดที่เปนของหนวยงานราชการ เพื่อ
นำมาจัดสรรมอบใหกับประชาชนที่เปน
ผูยากไรไดทำกิน

2. การจัดที่ดิน มี รมว. กระทรวงมหาดไทย
เปนประธาน ทำหนาที่จัดคนลงในพื้นที่ 
เพื่อไปใหทำกิน ตามบัญชีรายจำนวน 
ผูยากไร กระทรวงมหาดไทย รวมกับบัญชี
ผูที่บุกรุกปาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผลักดันออกมา

3. การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ มี รมว. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธาน ดูความเหมาะสมพื้นที่ จะจัดสรร
เพื่อทำประโยชนดานใด

ทั้ง 3 คณะอนุกรรมการฯ ตองดำเนินการดวยกัน

สิ่งแวดลอมและมลพิษ
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Types of Lands in Thailand

Private lands
Responsible by

-  Department of Lands
 (Ministry of Interior)

Government lands
Responsible by

- Royal Forest Department 
-  Department of National Parks, 
 Wildlife and Plant Conservation
-  Department of Marine and 
 Coastal Resources
-  Agricultural Land Reform Office
-  Cooperative Promotion Department 
-  Land Development Department
-  Department of Social Development and Welfare 
 (Ministry of Social Development and Human Security)
- The Treasury Department (Ministry of Finance)
- Department of Lands: Public land (Ministry of Interior)
- Etc.

Ministry of Agriculture 
and Cooperatives

All agencies have their 
own information. 

The Department of 
Lands used to gather 
information from all 
agencies to construct 
maps but not finished. 
These information can 

be re-used. (Government 
land boundaries 

improvement project 
in 2005)

Encroachment No encroachment

Those who 
encroached – expelled/banished

Those who 
encroached – reorganized Maintain If deteriorated, arrange 

for proper use

Conflicts with people/ move 
to encroach other areas (only 
in the case of areas that need 

to be preserved) 

Sustainably solve problems/
cooperate in conserving areas 

in according to organizing 
measures.

As according to the 
Cabinet resolution in 

1998, policy has already 
been set, but not yet 

finalized.

Community Land Deeds 
(community land deeds was 
not issued, but information 

can still be useful)
More encroachment were 

found due to former policy 
has yet finalized.

Follow established 
rules (for newly 

move-in case, rules can 
be set as wanted)

1. Land acquisition: chaired by 
the Minister of Natural Resources 
and Environment; responsible 
in acquiring all lands owned by 
government agencies, to be 
allocated to the poor for 
livelihood.

National Lands Policy
By H.E. General Prayut Chan-o-cha, Prime 

Minister and Head of National Council for Peace 
and Order (NCPO)

2. Land allocation: chaired by the 
Minister of Interior; responsible 
to allocate lands to people, listed. 
The lists include pauper list from 
the Ministry of Interior and the 
list of forest encroachers who was 
expelled by Ministry of Natural 
Resources and Environment.

3. Career development and support: chaired by the 
Minister of Agriculture and Cooperatives; responsi-
ble to assess land use suitability. 

All three sub-committee shall work together on 
1) Identifing targets 2) Setting up the plan 3) 
Specifying types of utilization. 

Ministry of 
Natural Resources 
and Environment



บริหารจัดการ: จัดตั้งศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ เพื่อนําเขามูลที่ดินไปใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

(ดานกฎหมาย/ใชที่ดิน)

สํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูบริหารจัดการในการประสานใหสวนราชการตางๆ สงขอมูลใหศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ 

1. ประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของสงขอมูลใหศูนยขอมูล

2. นําขอมูลที่ไดไปใชวิเคราะหวางแผนเพื่อบริหารจัดการ/แกไขปญหาตางๆ ของประเทศ 

การบริหารขอมูลที่ดินเชิงระบบ

● ทุกหนวยงานมีขอมูลแลว แตไมไดมีการนํามาใชและพัฒนารวมกัน
● ทุกหนวยงานตองปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบเครือขายกับ

 ศูนยขอมูลที่ดินและแผนที่แหงชาติ 

กรมที่ดิน
● แผนที่รูปแปลงที่ดิน (เอกชน)
● แผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ (นสล.)
● รายชื่อผูถือครองที่ดิน
● เสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่

กรมปาไม
● พื้นที่ปาสงวน
● เอกสาร สทก. ที่จัดใหประชาชน
● พื้นที่ที่ถูกบุกรุก

กรมอุทยานแหงชาติ
● พื้นที่อุทยานฯ
● พื้นที่ที่ถูกบุกรุก
● ฯลฯ

สปก.
● เอกสาร สปก. 4-01 ที่จัดใหประชาชน
● พื้นที่ดําเนินการ สปก. 
● พื้นที่ที่ถูกบุกรุก

กรมสงเสริมสหกรณ
● พื้นที่นิคมสหกรณ
● เอกสาร กสน.5 ที่จัดใหประชาชน
● ฯลฯ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
● พื้นที่นิคมสรางตนเอง
● เอกสาร นค.3 ที่จัดใหประชาชน

สทอภ. (GISTDA)
● ภาพถายดาวเทียม

เอกชน/รัฐวิสาหกิจอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ

กรมพัฒนาที่ดิน
● พื้นที่ปาไมถาวร
● การใชที่ดิน

กรมธนารักษ
● ที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ
● ราคาประเมินที่ดิน

กรมทรัพยากรทางทะเล
● พื้นที่ปาชายเลน
● พื้นที่ที่ถูกบุกรุก

กรมแผนที่ทหาร
● แผนที่ภาพถายทางอากาศ

หนวยงานรัฐ อื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ

ศูนยขอมูลที่ดิน
และแผนที่แหงชาติ

(ในเบื้องตนใหกรมที่ดิน

ควบคุม กํากับ ดูแล 

การดําเนินการไปพลางกอน)

สิ่งแวดลอมและมลพิษ
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Administration: set up National Lands and Maps Information Center to input lands information (regarding 
laws/ land utilization) for effective management.

Office of the Prime Minister
Shall be administrator in coordinating with all government agencies to submit information to the 
National Lands and Maps Information Center
1. Coordinate with relevant agencies to provide information to the Center
2. Use acquired information to analyze and set up plan for management/ solving problems of the country.

Systematic Land Information Management

● All agencies have already had information, however, not using and developing together.
● All agencies must update their information so that it links and shares through the network of the 
 National Lands and Maps Information Center.

Department of Lands
●  cadastral map (private lands)

●  cadastral map for Government 

 land (Nor Sor Lor)

● Land tenants list

Royal Forest Department
● Reserved forest areas
● Sor Tor Gor document issued for 
 people.
● Encroached areas

Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation
● National park areas
● Encroached areas
● Etc.

Agricultural Land Reform Office
● Sor Por Gor 4-01 lands for people

● Sor Por Gor areas

● Encroached areas

Cooperative Promotion Department
● Co-op land settlement
● Gor Sor Nor 5 document issued 
 for people
● Etc.

GISTDA
● Satellite image

Other relevant private 
sector and state 

enterprises

Land Development Department
● Permanent forest areas

● Land use

The Treasury Department
● Nationwide state-owned lands

● Assessed land price

Department of Marine and Coastal Resources
● Mangrove forest areas

● Encroached areas

Royal Thai Survey Department
● Aerial photograph and maps

Other relevant 
government agencies

National Lands and Maps 
Information Center

(During preliminary phase, 
the Department of Lands shall 
manage, govern and oversee, 
the operation of the Center)

Department of Social 
Development and Welfare
● Self-help settlement areas
● Nor Kor 3 document issued for 
 people
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* นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ 
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ชัชชัย ศิลปสุนทร* และเบญจมาภรณ วัฒนธงชัย *

พื้นที่สําคัญเพื่อการอนุรักษพืช :
กลไกบริหารจัดการความหลากหลายของพืชอยางยั่งยืน

ความส�าคัญของความหลากหลายของพืช

 พืชเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของความหลาก

หลายทางชีวภาพ มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและคงอยู่

ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ตลอดจนเป็นทรัพยากรที่มีความ

ส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ต่อความมั่นคงทางด้าน

อาหาร ต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน และต่อการพัฒนา 

นอกจากพชืทีม่นษุย์เพาะปลกูและเกบ็เกีย่วเพือ่บรโิภคเป็นอาหาร

และใช้ประโยชน์จากเส้นใยของพืชในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม

และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อยแล้ว ยังมี

พืชป่าอีกมากมายหลายชนิดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและ

คุณค่าทางวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประเพณีที่มีปรากฏ

ให้เห็นควบคู่กับวิถีชีวิตของชุมชนพื้นบ้านและท้องถิ่นตั้งแต่

รุ่นบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ พืชยังมี

บทบาทส�าคัญยิ่งในการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศโดย

เป็นแหล่งผลิตกาซออกซิเจนและดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลก และเชื่อมโยงไปสู่

การให้บริการของระบบนิเวศ (ecosystem services) 

 จากความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และเป็นพื้นฐานส�าคัญในการให้

บริการของระบบนิเวศ ประชาคมโลกจึงให้ความสนใจในการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

อย่างยั่งยืน ดังเห็นได้จากข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น

เพื่อรักษาและคุ้มครองพืชโดยตรง เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการ

ค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

(The Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora; CITES) อนสุญัญาว่าด้วย

ความหลากหลายทางชีวภาพ (The Convention on 

Biological Diversity; CBD) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 

(International Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture; ITPGR) เป็นต้น

สถานการณ์และภัยคุกคามความหลากหลาย

ของพืช

 แม้ว่าพืชจะมีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมถึง

การเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร แต่การคุกคามพืชหลายชนิด

ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเก็บเกี่ยวที่มากเกินโดย

ไม่ค�านึงถึงขีดจ�ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว การแพร่กระจาย

สมดุลและความหลากหลาย

Balance and Diverse
สมดุลและความหลากหลาย

Balance and Diverse

58
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2558



Chatchai Silpsoonthorn & Benchamaporn Wattanatongchai *

The Importance of Plant Diversity

 Plant is one of the important elements of 
biodiversity. It is an essential resource for the survival 
and existence of all living organism on earth. It is also 
a vital component for human life, for food security, for 
poverty reduction and for further development.  Beside 
cultivated and harvested plants; which are provided 
fibres for clothing and supplies, wild varieties of plants 
have economic and cultural values. These traditional 
values are occurred in the livelihood of local 
communities from ancient generation to our generation. 
In addition, plants play a key role in maintaining the 
ecological balance by producing oxygen and absorbing 
carbon dioxide which are vital for creatures living on 
earth and linked to ecosystem services.
 According to the importance of plants both for 
other living organisms on earth and fundamental in 
providing ecosystem services, Global community 
conserve diversity of plant for sustainable use. The 

international agreements that are created to preserve 
and protect plants are, for instance, The Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES), The Convention on 
Biological Diversity (CBD) and The International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture (ITPGR). 

Situation and Threat of Plant Diversity

 Although plants are vital to life on earth 
and are producer in food chain, but threat of many 
plants are still occurred continuously. The threat of 
plant are occurred from several factors  namely the 
over-exploitation without concern on potential for 
recovery, the spread of invasive alien species, 
pollution and climate change including the destruction 
of ecosystems and natural habitat.  The International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) reported the 
status of threaten plants globally in 2015 that at least 

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

Important Plant Areas: 
Strategy to protect and manage diversity of plant
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ของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการท�าลายระบบนิเวศและถิ่นที่อยู่

ตามธรรมชาติ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์

ธรรมชาติ (International Union for Conservation of  

Nature; IUCN) รายงานสถานภาพชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคาม 

(threatened plants) ปี พ.ศ. 2558 ว่า พืชไม่น้อยกว่า 

10,000 ชนิด อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม และมีพืชจ�านวน 

2,119 ชนิด อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically 

endangered) ในประเทศไทยจากทะเบียนชนิดพันธุ์พืชที่ถูก

คุกคามของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2549 ระบุว่า มีพืชที่ถูกคุกคาม 

จ�านวน 517 ชนิด มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 19 ชนิด 

ใกล้สูญพันธุ์ 131 ชนิด และมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ 367 ชนิด 

และพืชที่คาดว่าสูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติแล้ว

จ�านวน 1 ชนิด คือ โสกระย้า (Amherstia nobilis Wall. )

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

กับการอนุรักษ์พืช

 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป็นข้อตกลงด้าน 

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศฉบับแรกที่ครอบคลุมทุกแง่มุมใน

การอนุรักษ ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้ งชนิดพันธุ ์ 

พันธุกรรม และระบบนิเวศ อนุสัญญาฯ มีเจตนารมณ์ให้รัฐบาล

ทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยด้านสิ่งแวดล้อมที่แม้จะ

มีความต้องการอย่างมากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

แต่ต้องไม่ละเลยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์หลักส�าคัญ 3 ประการ คือ อนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการ

ใช ้ทรัพยากรพันธุกรรมอย ่ า ง เท ่ า เที ยมและยุติ ธรรม 

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 31 

ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ. 2547 

 ในฐานะภาคีอนุสัญญาฯ ประเทศไทยมีพันธกรณี 

ที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของ 

อนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก

หลายของพืชอย่างยั่งยืน 

 สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความหลากหลายของพืช  

และมีความห่วงกังวลในการสูญเสียความหลากหลายของพืช 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 6 พ.ศ. 2545  

จึงได้ร่วมกันวางแนวทางและตั้งเป้าหมายในการด�าเนินงาน 

และได้รับรองกลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์พืช (Global 

Strategy for Plant Conservation; GSPC) ประกอบด้วย  

5 เป้าประสงค์และ 16 เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้ง

การสูญเสียความหลากหลายของพืชที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และก�าหนดเป้าหมายภายใน พ.ศ. 2553 แต่จากการประเมิน

และน�าเสนอในรายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ฉบับที่ 3 พบว่า การลดลงของความหลากหลายทาง

ชีวภาพยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม

และภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้อัตรา

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ในการประชุมสมัยที่ 10 พ.ศ. 2553 

จึงได้ร ่วมกันปรับปรุงเป้าหมายและขยายระยะเวลาของ

กลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์พืช ครอบคลุมทั้งการ 

ส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความ

หลากหลายของพืช การจัดท�าเอกสารและสื่อเผยแพร่เกี่ยวกับ

ความหลากหลายของพืช การจัดท�าฐานข้อมูลและแบ่งปัน

ข้อมูลความหลากหลายของพืช การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้าง

สมรรถนะและสนับสนุนภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์ความหลาก

หลายของพืช เพื่อให ้มุ ่ งผลสัมฤทธิ์ภายใน พ.ศ. 2563 

สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ค.ศ. 2010 - 2020 และเป้าหมายไอจิที่ได้มีการรับรอง

ในการประชุมคราวเดียวกัน

สมดุลและความหลากหลาย

Balance and Diverse

60
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2558



10,000 species of plant are threatened and 2,119  
species are critically endangered.  In Thailand, the  
information on Thailand Red Data Plants by the Office 
of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning showed that around 517 species of plants are 
threatened among these numbers, 19 are critically  
endangered, 131 are endangered, 367 are vulnerable 
and one species namely queen of flowering tree  
(Amherstia nobilis Wall.) is expected extinct from  
natural habitat.

The Convention on Biological Diversity 

and Plant Conservation

 The Convention on Biological Diversity was 
entered into force on 29 December 1993. It is the first 
international law that conserves 3 level of biological 
diversity namely; species, genetic and ecosystem.  
It is intended all government strictly concern of  
environment as an integral part of the development 
process. The Convention has three main goals which 
are conservation of biological diversity, sustainable 
use of its components; and fair and equitable sharing of 
benefits arising from genetic resources. Thailand has 
ratified the Convention on 31 October 2003 and came 
into force on 29 January 2004. As Parties States,  
Thailand has an obligation to take action to achieve the 
above objectives of the Convention, which include 
conserve and sustainable use of plant diversity.

 The Convention on Biological Diversity is 

recognized the importance of plants and concern about 

plant loss. Therefore, the Conference of the Parties to 

the Convention on Biological Diversity (COP) in the 

6th meeting adopted the Global Strategy for Plant  

Conservation (GSPC) which has 5 objectives and 16 

global targets.  The ultimate objective of GSPC is to 

halt the current rate of plant lost and the target is set for 

2010.  By the way, the Global Biodiversity Outlook 3 

report in 2010 that the biodiversity loss is occurred 

continuously and there was an increase of activity and 

threats to biodiversity which made the target was not 

achieved. Therefore, the GSPC target and timeline  

is extended to 2020 as well as GSPC targets that  

consistent with Strategic plan for Biodiversity 2011-

2020 and Aichi targets that is adopted in COP 10. 

Important Plant Area; IPA

 Target 5 of GSPC requires protecting at least 

75 percent of the most important areas for plant  

diversity of each ecological region, with effective 

management. To achieve the target, it is needed to 

identify the appropriate area to ensure that the sites 

identified are adequately protected and managed. In 

addition, the adoption of management plan and  

responsible agency in local level and national level are 

also required.
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พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช

(Important Plant area; IPA)

 เป้าหมายที่ 5 ของกลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์พืช  

ก�าหนดให้อย่างน้อยร้อยละ 75 ของพื้นที่ที่มีความส�าคัญ

ส�าหรับความหลากหลายของพืชในแต่ละเขตภูมินิเวศได้รับการ

คุ้มครองด้วยการจัดการที่มีประสิทธิผล ส�าหรับการอนุรักษ์พืช

และความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืช ซึ่งการจะบรรลุ

เป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการจ�าแนกระบุพื้นที่ที่มีความส�าคัญ

ส�าหรับพืช เพื่อน�าไปสู่การดูแลรักษาพื้นที่และเกิดการบริหาร

จัดการอย่างเหมาะสม เพื่อการด�ารงอยู่ของพืชและถิ่นที่อยู่

อาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการวางแผนและก�าหนดกรอบการ

ด�าเนินงานของหน่วยงานรับผิดชอบดูแล และการเพิ่ม

ศักยภาพของผู้ดูแลพื้นที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์

ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

 การก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีความ

ส�าคัญส�าหรับความหลากหลายของพืช หรือเรียกว่าพื้นที่

ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช เป็นการด�าเนินงานโดย Plantlife 

International และ IUCN โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 

การศึกษาส�ารวจ การปรากฏของพืชที่ถูกคุกคาม ความ

มากมายของพืช และการคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งได้มีการให้

นิยามของพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช หมายถึง พื้นที่

ธรรมชาติหรือพื้นที่กึ่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยความมากมาย

ทางพฤกษศาสตร์ และ/หรือมีพืชถูกคุกคาม พืชหายาก และ/

หรือพืช เฉพาะถิ่ น  และ/หรือสั งคมพืชที่ มี คุณค ่ าทาง

พฤกษศาสตร์สูง 

 การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช 

มีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ดังนี้คือ

 • เกณฑ์ A พื้นที่ที่มีจ�านวนประชากรของพืชที่ถูก

คุกคาม (threatened species) หรือพืชเฉพาะถิ่น (endemic 

species) หรือพืชหายาก (rare species) ในระดับโลก ระดับ

ภูมิภาค หรือระดับชาติ 

 • เกณฑ์ B พื้นที่ที่มีความมากมายทางพฤกษศาสตร์ 
(botanical richness) ในระดับภูมิภาคที่ส�าคัญต่อเขต 
ชีวภูมิศาสตร์
 • เกณฑ์ C พื้นที่ที่อยู ่ในภาวะถูกคุกคามซึ่งเป็น 
ถิ่นอาศัยของพืชที่ถูกคุกคาม หรือพืชเฉพาะถิ่น หรือพืชหายาก 
หรือสังคมพืชที่ควรอนุรักษ์ ในการพิจารณาพื้นที่ส�าคัญเพื่อ
การอนุรักษ์พืชสามารถใช้เกณฑ์ได้มากกว่าหนึ่งเกณฑ์หรือ 
ทั้งสามเกณฑ์ประกอบกัน ซึ่งทั้งสามเกณฑ์สามารถน�าไปปรับใช้ 
ให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคของโลกหรือแต่ละประเทศได้  
โดยข้อมูลพื้นฐานส�าคัญที่สนับสนุนการพิจารณาพื้นที่ส�าคัญ
เพื่อการอนุรักษ ์พืชในระดับชาติคือ ข ้อมูลการประเมิน
สถานภาพพืชที่ถูกคุกคามที่ ได ้มีการจ�าแนกทั้งในระดับ
นานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชในประเทศไทย

 ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีการจ�าแนกระบุพื้นที่
ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชระดับชาติ ส�านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วย
ประสานงานกลางระดับชาติ ของอนุ สัญญาว ่ าด ้ วย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงร่วมกับส�านักงานหอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาก�าหนด
พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชในประเทศไทย โดยพิจารณา 
ให ้สอดคล ้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก�าหนด 
พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทย
สามารถด�าเนินการสนองตอบอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย 
ทางชีวภาพในการประเมินการด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ 5 
ของกลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์พืช
 การด�าเนินการได้มีการจ�าแนกระบุพื้นที่ส�าคัญเพื่อ
การอนุรักษ์พืชในประเทศไทยในเบื้องต้น จ�านวน 102 แห่ง 
เป็นพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ จ�านวน 57 แห่ง ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า จ�านวน 17 แห่ง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ�านวน 
9 แห่ง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ�านวน 4 แห่ง ในเขตวนอุทยาน 
จ�านวน 2 แห่ง ในเขตที่มีองค์กรท้องถิ่นดูแล จ�านวน 4 แห่ง 
และไม่มีการคุ้มครอง จ�านวน 9 แห่ง หากพิจารณาพื้นที่ตาม
ภูมิภาคของประเทศไทยจะพบว่า ภาคใต้มีจ�านวนพื้นที่ส�าคัญ
เพื่อการอนุรักษ์พืชมากที่สุด จ�านวน 35 แห่ง รองลงมา ได้แก่ 
ภาคเหนือ จ�านวน 22 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 แห่ง 
ภาคตะวันตก 10 แห่ง ภาคกลาง 8 แห่ง และภาคตะวันออก 
7 แห่งตามล�าดับ และพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายมีการคุ ้มครองและมีองค์กร 
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีบางพื้นที่ที่ยังไม่มีการคุ ้มครอง 
ตามกฎหมาย
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 The IPA criteria were conducted by Plantlife 
International along with IUCN by using the existence 
scientific data from field survey of occurrence of 
threaten plant, richness and habitat status. The  
definition of IPA is a natural or semi-natural site  
exhibiting outstanding botanical richness and/or  
supporting an outstanding assemblage of rare,  
threatened and/or endemic plant species and/or  
vegetation of high botanic value. 

The identification of IPA is based on three criteria:
 • Criteria A – Presence of threatened 
species. The site hold significant population  
(threatened species or endemic species or rare species) 
that are global or regional or national conservation 
concern.
 • Criteria B – Presence of botanical richness. 
The site that has an exceptionally rich flora in a 
regional context in relation to its biogeographic zone.
 • Criteria C- Presence of threaten habitat. 
That site that has been threatened, which is the 
habitat of threatened plant or rare plant that have to be 
conserved.  
 In determining the important plant area, more 
than one criteria or combine criteria can be applied. 
The three criteria can be applied to suit each region  
or the country. The essential information for IPA  
identification is the threaten status of plant  
internationally, regionally and globally. 

Important Plan Area in Thailand

 Previously, Thailand has no IPA information 
for conserving plants nationally. The Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning as 
the CBD Thailand National focal point cooperate with 
the Office of Forest Herbarium, Department of  
National Park, Wildlife and Plant Conservation  
identified IPAs in Thailand by using earlier-mentioned 
criteria. Conducting IPA in the country could support 
the implement Target 5 of the Global strategy for Plant 
conservation.

 There are 102 IPA sites in Thailand; 57 sites 
are in national park; 17 sites in wildlife sanctuary;  
9 sites in reserved forest; 4 sites in non-hunting areas; 
2 sites in forest parks, 4 parks in local administration 
office and 6 sites are non responsible agencies.  
Considering IPA in the region, there are 35 sites in the 
south which is highest number in the region, 22 sites in 
the north, 20 sites in the north eastern, 10 sites in  
western, 8 sites in central and 8 sites in western. Most 
IPAs are in protected area which are protected by law 
and has agency responsible. However, some are out 
site protected area and are not protected by law. 

The example of Important Plant Area: 

Klong Na Ca 

 “Klong Na Ca” is one of the IPAs in Thailand. 
It is situated outside the protected area and currently is 
responsible by local administration agency in Ranong 
province. Klong Na Ca is habitat of water lily (Crinum 
thaianum J. Schulze), which is an endemic aquatic 
plant.  Water lily lives along river bank of clean and 
running stream. Its bulb submerged in the water.  
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ตัวอย่างพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช :

คลองนาคา

 พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชคลองนาคา เป็นพื้นที่

หนึ่งของพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชในประเทศไทย ซึ่งเป็น

พื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ปัจจุบันอยู่ในการดูแลขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลคลองนาคา จังหวัดระนอง โดยคลองนาคา

เป็นถิ่นอาศัยของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. 

Schulze) ซึ่งเป็นพืชน�้าเฉพาะถิ่นที่สามารถพบได้เฉพาะ

ล�าคลอง ล�าห้วยบริเวณที่มีน�้าไหลและใสสะอาด มีหัวอยู่ในดิน

ใต้น�้า ดอกสีขาว ชูพ้นน�า้ขึ้นมาเล็กน้อย พลับพลึงธารมีเฉพาะ

ที่คลองนาคา จังหวัดระนอง และอ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ปัจจุบันพลับพลึงธารมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endangered) 

เนื่องจากมีการขุดลอกคลองท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพระบบนิเวศ ซึ่งมีความห่วงกังวลอาจสูญพันธุ์ในอนาคต 

ฉะนั้น การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชจึงเป็นพื้นที่ที่

มีลักษณะเฉพาะ แตกต่างจากการก�าหนดพื้นที่อนุรักษ์โดย

ทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้เห็นความส�าคัญของพืชและพื้นที่ท�าให้เกิด

การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์พืชได้เป็นอย่างดี 

พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชกับการสนับสนุน

ด�าเนินงานอนุรักษ์

 การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชเป็นการให้

ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับพืชที่สามารถสนับสนุนการด�าเนินงาน

ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

รวมถึงการด�าเนินงานตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ  

อาทิ การสนับสนุนเป้าหมายที่ 2, 4, 7, 13, 15 และ 16  

ของกลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์พืชในการประเมิน

สถานภาพชนิดพันธุ์พืชที่ถูกคุกคามในประเทศ การจัดการและ

ฟื้นฟูสังคมพืชอย่างมีประสิทธิผล การอนุรักษ์และคุ้มครอง

ชนิดพันธุ ์พืชที่ถูกคุกคามในถิ่นที่อยู ่อาศัยตามธรรมชาติ 

(in-situ) การธ�ารงรักษาและคุ้มครององค์ความรู้และภูมิปัญญา

การใช ้ประโยชน์จากพืชส�าหรับการด�ารงชีวิตและจารีต

ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น การสร้างสมรรถนะด้านอนุกรม

วิธานพืช และเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์พืชทั้งระดับชาติ

และระดับนานาชาติ รวมถึงข้อมูลสนับสนุนการก�าหนดพื้นที่

แรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์ 

นอกจากนี้ พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชยังช่วยในการด�าเนิน

งานอนุสัญญาฯ ตามมาตรา 6, 7 และ 8 การอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ในและนอกถิ่นที่อยู่อาศัย 

ตลอดจนการสนับสนุนการด�าเนินงานตามโปรแกรมงานพื้นที่

คุ้มครองภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

อีกด้วย

พื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช : กลยุทธ์และ

หลักประกันในการคุ้มครองพืชอย่างยั่งยืน

 การก�าหนดพื้นที่ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์พืชเป็นกลไก

ที่มีจุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาพื้นที่ที่มี

ความส�าคัญส�าหรับความหลากหลายของพืช การจัดท�า

แนวทางการคุ้มครอง การศึกษาวิจัย และการด�าเนินนโยบาย

การอนุรักษ์พืชทั้งภายในและภายนอกพื้นที่อนุรักษ์ เปิดโอกาส

ให้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจและนักวิทยาศาสตร์ท�างานร่วมกันอย่าง

ใกล้ชิดเพื่อร่วมกันจัดท�านโยบายการอนุรักษ์และเสริมสร้าง

สมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการอนุรักษ์พืช เพื่อให้ทรัพยากรพืช

ยังคงอยู่และสามารถเกื้อกูลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เป็นการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วม

อนุรักษ์และคุ ้มครองความหลากหลายของพืชและถิ่นที่อยู ่

อาศัย และสนับสนุนการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ

กลยุทธ์ทั่วโลกส�าหรับการอนุรักษ์พืชในปี พ.ศ. 2563 และ

เจตนารมณ์ของประชาคมโลกในการหยุดยั้งการสูญเสีย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อธ�ารงรักษาบริการจากระบบ

นิเวศและอ�านวยผลประโยชน์ที่ส�าคัญให้แก่ผู้คนทั้งปวง
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Flower is white and floats above the water. In  
Thailand, water lily is habit only at Klong Na Ca in 
Ranong province and Kuraburi district in Pang-nga. 
Currently, water lily is listed as vulnerable status in 
Thailand red data plant and listed as endangered status 
in IUCN red list due to dredging up the water cannel 
and changing its ecosystem. The concern may become 
extinct in the future. Therefore, determining IPA could 
help demonstrate the importance of plants and its  
habitat for appropriate management and conservation. 

Important Plant Area and conservation 

support 

 IPA identified, Target 5 of GSPC, could 
support implantation of conservation activities in  
different level, for instance; national, regional and  
global level. IPA also contribute Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020 and target 2, 4, 7, 13, 15 and 
16 of global strategy for plant conservation which are 
related to the assessment of plant status, effective  
conserve plant community, in situ conservation,  
sustainable livelihoods from plants, capacity building 
in taxonomy and networking for plant conservation. 

IPA identification also assists the designation of  
Ramsar sites under the Ramsar Convention. In  
addition it’s also support to implement of Article 6, 7 
and 8 under the Convention on Biological Diversity 
strategy which are in-situ and ex-situ conservation as 
well as work programme on protected area.  

Important Plant Area: Strategy for

sustainable protection of plants 

 The ultimate aim of the IPA is to ensure that 
the sites identified are adequate protected and  
managed. Identification of IPA help to develop  
conservation strategy for IPA site in cooperates with 
botanist and policy maker to protect plant habit inside 
and outside protected area. IPA identified could  
contribute establishing networks to conserve and  
protect the diversity of plants and habitats. IPA at  
national level could support activities to achieve the 
target of the Global Strategy for Plant Conservation  
by year 2020 and intention of the international  
community to halt the biodiversity loss and maintain 
ecosystem services for providing benefits to people.
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สภาพพื้นที่และวิถีการดํารงชีวิตตั้งแตอดีตของ
หมูบานปางมะโอ

ปางมะโอเปนหมู บ านเล็กๆ บนดอยสูง อากาศ

เย็นสบาย และชาวบานมีการเกื้อกูลแบงปนกัน ฉันทเครือญาติ 

พอหลวงอินทร ใจระวัง อดีตผูใหญบานปางมะโอไดเลาถึง

ความเปนมาของหมูบานวา เมื่อป พ.ศ. 2519 รัฐบาลใหมีการ

สัมปทานปาไม หมู 6 และปาสงวนปางมะโอ เนื่องจากบริเวณนี้

มีตนยางขนาดใหญ ประมาณ 3-4 คนโอบ ไปจนถึง 7-10 คน

โอบ มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน แตชาวบานสวนใหญคัดคาน

การทําสัมปทาน ประกอบกับการเดินทางเขาพื้นที่ไมสะดวก

อยางมาก ทําใหบริษัทสัมปทานตัดไมถอนตัว อีกทั้งในปนั้น 

มีการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติทับซอนที่ทํากินของ

นโยบายรัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการทําลาย

ทรัพยากรปาไม และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เนื่องจากปาไมเปนทรัพยากร

ที่สําคัญและเปนแหลงกําเนิดของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศตางๆ กองบรรณาธิการวารสาร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีโอกาสเดินทางไปยังหมูบานปางมะโอ หมู 9 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม ชุมชนลุมนํ้าแมปง ที่ใชชีวิตอยูกับปาในวิถีพอเพียง ดวยความรูสึกรัก หวงแหน และพยายาม

ปกปองผืนปามาอยางยาวนาน เพื่อเปนแหลงนํ้าและแหลงอาหาร โดยมีวิถีการดํารงชีวิตที่สัมพันธกับการ

ใชทรัพยากรจากปาและการเกษตรกรรม 

ชาวบาน ทางการพยายามผลักดันใหชาวบานอพยพออกไป 

นําไปสูการรวมตัวกันของชาวบานเพื่อจะรวมกันตอสูในสิทธิ

ที่พึงมีและรวมกันรักษาผืนปา นับจากตอนนั้นถึงปจจุบัน 

ตนไมใหญเหลานี้ยังคงสภาพอยู เนื่องจากไมมีชาวบานคนใด

เขาไปตัด ทุกคนตองการรักษาผืนปาและตนไมไว

การดูแลปาจากรุ นสู รุ น และกฎเหล็กหามทําไร
เลื่อนลอย 

แมวาในอดีต บรรพบุรุษของบานปางมะโอไดอาศัย

และใชประโยชนจากปามากมาย แตปาไมยังคงอยู มาถึง

ลูกหลาน เพราะวาบรรพบุรุษไดพยายามรักษาปกปองปาไม

ไม ให ถูกทําลาย และในป พ.ศ. 2532 พอหลวงอินทร 

โดย กองบรรณาธิการโดย กองบรรณาธิการ

ชุมชนอยูกับปา

หมูบานปางมะโอ
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By Editorial Board

Community living with forest, 

Pang-Ma-O 
village

Area situation and ways of life of 
Pang-Ma-O village from past until now

Pang-Ma-O is a small village located on 
high hill with cool weather and kind villagers who treat 
each other as family. Ex-village headman of 
Pang-Ma-O, In-torn Jairawang, told us about the 
history of Pang-Ma-O village. He stated that in 1976 
the government granted forest concession at Moo 6 and 
at Pang-Ma-O forest reserve. At that time, there were 
more than a thousand gigantic rubber trees at a size of 
3-4 people to 7-10 people embracing them. However, 

General Prayut Chan-o-cha Government’s policy has emphasized on resolving forest 
deterioration problems and promoting sustainable natural resources management. Due to the fact 
that forest is not only an important asset, but also an origin of other natural resources and 
ecosystems, Editors of Nature and Environment Journal had an opportunity to visit Pang-Ma-O 
village located at Moo 9, Mae Na Sub-District, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The 
ways of life of Pang-Ma-O villagers, a community located in Mae Ping river basin, rely mainly on 
living sufficiently with forest. To ensure the abundance of water and food resources, they have not 
only loved and cherished, but also attempted to protect their resources for a long period of time. 
Their ways of living are in line with utilization of resources from forest and agricultural areas. 

the company lastly withdrew due to the fact that most 
of the villagers opposed this concession and it was quite 
difficult for the company to access the concession areas. 
Additionally, in the same year a conflict was ignited by 
the declaration of national forest conservation areas 
over villagers’ lands. The significant problem is that 
authority tried to push villagers to move out from their 
land. This caused a gathering of villagers to fight over 
their rights and to protect their forest. Until now, these 
trees still exist and none of the villagers cut them. This is 
because they all want to preserve their forests and trees.
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ไดมีโอกาสเขามาเปนผูใหญบาน จึงไดพัฒนาหมูบาน โดยสราง

สาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน ไฟฟา (ไฟฟาสรางในป 

พ.ศ. 2532) ประปา (ประปาภูเขาสรางในป พ.ศ. 2523) และ

เมื่อความเจริญเขามา อาจทําใหปาไมถูกทําลาย พอหลวง

จงึเรยีกประชมุภายในหมูบาน พรอมกบัแทรกความรู ความเขาใจ 

และสรางกฏกติกาในการรักษาปา โดยในชวงแรกไดขอรอง

ชาวบานไมใหปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหมือนชาวบานหมูอื่นๆ เชน 

กระหลํ่าปลี ขาวโพด เพราะจะทําลายระบบนิเวศ รวมทั้ง

การรวบรวมกฎระเบียบ เชน ไมใหเผาปา ไมใหทําไรเลื่อนลอย 

ตัดไมในเขตสงวนตองโดนปรับ และมีการตั้งคณะทํางานหรือ

คณะกรรมการดูแลรักษาปาขึ้น มีการประชุมเดือนละครั้ง เพื่อ

เพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ และแกปญหา รวมทั้งมีการ

ลาดตระเวนตรวจปาเดือนละครั้ง โดยชาวบานทุกคนในหมูบาน

เปนสมาชิก ไดมีสวนรวมในการสรางกฎระเบียบ ศึกษาดูงาน 

อบรมความรูใหมีประสิทธิภาพ โดยหลักในการดูแลรักษาปา

ของพอหลวงอินทร คือ 1. ใหมีการสืบทอดองคความรู 

สูเยาวชนรุนตอรุน 2. รวบรวมเปนขอมูลที่ปฏิบัติไดจริงหรือ

เปนตนแบบใหชุมชนอื่น และ 3. สรางความอุดมสมบูรณของ

ปาทั้งอําเภอเพื่อประโยชนทั้งคนทองถิ่น และในเมือง ทั้งนี้

พอหลวงไดเขารวมกับองคกรตางๆ เชน เครือขายชุมชนปา

เชียงดาว สมาคมวายเอ็มซีเอ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

คณะวนศาสตรชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อแสวงหา

ความรูตางๆ นํามาเผยแพร ทําความเขาใจกับชาวบาน และ

พัฒนาหมู บ  านโดยไม ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การทําปาสวนเมี่ยง 
อาชีพหลักของหมูบานปางมะโอ คือ การปลูกเมี่ยง

ดวยภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการรักษาปาและสามารถเลี้ยงชีพ

ชาวบานได โดยการรักษาตนไมใหญในสวนเมี่ยง ทําใหมีนํ้า

และดินที่ชุมชื้นตลอดเวลา ในอดีตที่ผานมาชาวบานจะหยอด

เมล็ดเมี่ยงใกลกับตนไมใหญดวยเหตุผลที่วา ตนเมี่ยงจะได

อาศัยรมเงาจากตนไมใหญ เพราะตนไมใหญรากลึก เวลาดูดนํ้า

ขึ้นมาหลอเลี้ยงลําตนเมี่ยงเล็กๆ ที่ปลูกอยูโดยรอบจะไดอาศัย

ดูดกินนํ้าดวยกัน สวนเมี่ยงจึงมีสภาพเหมือนปา จึงเปนที่มา

ของ “ปาเมี่ยง” การปลูกเมี่ยงในลักษณะนี้ ทําใหสภาพแวดลอม

ปาไมบานปางมะโอไมถูกทําลาย และยังทําใหเกิดความ

อุดมสมบูรณในพื้นที่โดยรอบ 

นอกจากการปลูกเมี่ยงและชาแลว พอหลวงอินทร

ตองการใหชาวบานมีรายไดอื่นอีก เนื่องจากไมตองการใหทําไร

เลื่อนลอย และปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงขอความชวยเหลือจาก

โครงการหลวงมาสงเสริมอาชีพปลูกพืชเมืองหนาวและพืชที่อยู

กับปาไมได เชน พริกไทย วนิลา ในปจจุบันมีการปลูกกาแฟ

รวมกับตนเมี่ยง โดยปลูกแซมในพื้นที่ที่ใชอยูเดิม ทําใหเกิด

นวัตกรรมการทําเกษตรขึ้น เพราะกาแฟเปนพืชที่ตองการแสง

แครอยละ 50 ซึ่งพื้นที่ในหมูบานมีตนไม มีปา ทําใหชวย

บังแสงได และในป พ.ศ. 2558 นี้ หมูบานปางมะโอกําลัง

พัฒนาผลิตภัณฑกาแฟออแกนิค ภายใตชื่อ ตนปง ถึงแมวา

การปลูกกาแฟแบบนี้อาจทําใหผลผลิตลดลงไปมากกวาครึ่ง 

แตในระยะยาวจะสงผลดีทั้งเกษตรกร และผูบริโภค โดยเฉพาะ

เรื่องสุขภาพ
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Forest protection from generation to 
generation and Iron rule controlling of 
shifting cultivation

In the past, ancestors of Pang-Ma-O had lived 
and harvested huge benefits from forests. However, it 
still exists to their descendants. This is because their 
ancestors made an effort to protect forest instead of 
destroying them. In 1989, Head In-torn becomes a 
village headman. He began to bring development into 
the village by constructing several infrastructure such 
as roads, electricity (in 1989), and water supply (in 
1980). He realized that when civilization came, forest 
would be destroyed. He then called a village meeting 
and attempted to enhance knowledge, increase 
understanding, and set up rules for the villagers to 
conserve community forest. At first, he asked villagers 
not to grow only one type of vegetable, such as cabbage 
and corn like others villages. Since doing so 
monocropping would harm the ecosystem. He also 
gathered old community rules and regulations such as 
controlling of forest burning, preventing of shifting 
cultivation, fining for violation of cutting trees in forest 
reserve areas. A working group or committee on forest 
preservation was set up. This group will meet monthly. 
During the meeting, they had an opportunity to increase 
their knowledge and understanding to find solutions for 
community problems. Furthermore, the patrol of forest 
areas was conducted monthly. Everybody in Pang-Ma-O 
villages was the member of forest preservation working 
group. So, they played an important role to set up 
community roles and regulations, conduct field visit 
and increase their knowledge. Guidelines for protecting 
forest area initiated by head In-torn are as follows 
1) community knowledge should be transferred from 
generation to generation 2) data collection should be 
practicable and used as best practices for other 
communities 3) forest fertility should be increased 
across the whole District for the benefits of people 
living in both local and urban areas. Moreover, he also 
joined with many organizations, such as Chiang Dao 
forest community network, YMCA club, Department 
of Environmental Quality Promotion, and Faculty of 

Social Forestry at Kasetsart University, to seek for new 
knowledge and disseminate it to villagers. So, villagers 
can understand and develop their communities without 
harming natural resources and environment.

Miang cropping 
The main livelihood of Pang-Ma-O community 

is to crop Miang by using local wisdom that not only 
supports forest protection, but also makes a living. In 
the past, villagers would drop Miang seeds close to big 
trees for the reason that Miang can grow under big trees 
shed. Due to the fact that big trees have deep roots, 
when they absorb water up, juvenile Miang trees can 
also receive water as well. As a consequence, Miang 
planting area looks like a forest, so-called “Miang 
forest”. By cropping and planting Miang this way, 
forest of Pang-Ma-O village is still present and creates 
fertility for surrounding areas.

Besides cropping Miang and teas, Head In-torn 
had an idea to find the new sources of income for 
Pang-Ma-O villagers to ensure that local villagers 
would not turn to shifting cultivation and 
mono-cropping. He then requested assistances from 
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ความสําเร็จของชุมชน ในการดูแลรักษาปาและ
สิ่งแวดลอม 

สิ่งบงบอกถึงความสําเร็จของปาในชุมชนคือ พื้นที่

ปาไมและตนไมของหมูบานปางมะโอยังมีความอุดมสมบูรณ

ดังเชนอดีตที่ผานมา ถึงแมวาในชีวิตประจําวันชาวบานปางมะโอ

มีการพึ่งพิงทรัพยากรจากปาในปริมาณที่สูง อยางไรก็ตาม

ข อมูลจากการสํารวจโดยชุมชนพบวาชาวบานยังคงใช 

ประโยชนจากปาโดยเฉพาะพืชมีจํานวนสูงถึง 147 ชนิด โดย

สามารถแบงเปนพืชอาหาร 52 ชนิด พืชสมุนไพร 82 ชนิด 

และอื่นๆ 13 ชนิด อีกทั้งการบริโภคอาหารของชุมชนยังคง

พึ่งพิงผลผลิตตามธรรมชาติ เชน หนอไม เห็ด ผักหนาม ฯลฯ 

นอกจากนี้มีการเก็บฟ น ไม ไผ   ที่อยู  ในสวนเมี่ยงมาใช 

โดยไมไดรบกวนปาธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ชุมชนมีการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและปาตนนํ้าไวไดอยางยั่งยืน 

และไดใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพไวไดอยางสมบูรณ โดยมีการนํา

พันธุพืชจากปามาขยายและตอยอดในการสรางแหลงอาหาร

ใหกับชุมชน ในรูปแบบของซุปเปอรมาเก็ตหลังบานหรือ

โครงการ Food Bank หรืออาหารในปา ในพื้นที่ปาใชสอย

จํานวน 30 ไร 

องคความรูจากภูมิปญญาของชาวบาน
หมูบานปางมะโอมีภูมิปญญาชาวบาน โดยรวบรวม

เปนองคความรูตางๆ ในการดูแลปา แหลงนํ้า แหลงอาหาร 

และระบบนิเวศ รวมไปถึงการใชประโยชนจากปาอยางสมดุล

และพอเพียง ไดแก

- องคความรูการใชไมฟน จะตัดฟนในชวงฤดูหนาว

ถึงตนฤดูรอนตั้งแตเดือนธันวาคมถึงเมษายน เนื่องจากรากไม

มีการสะสมอาหารไวมาก และแตกหนอไดดี 

- องคความรูการทําแนวกันไฟ หลังจากเก็บเมี่ยง

ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ชาวบานจะรวมกันทําแนวกันไฟ

ชวงหลังตนฤดูแลง ซึ่งเปนชวงเวลาที่ใกลจะเกิดไฟปา ทําให

ประหยัดแรงงาน เนื่องจากไมตองทําหลายรอบ โดยการทํา

แนวกันไฟจะทําบริเวณแนวเขตสวนเมี่ยง และขยายไปในพื้นที่

ปาที่รับผิดชอบดวย ประโยชนการทําแนวกันไฟ ไดแก 1. ทําให

ลดการสูญเสียจากไฟไหมสวนเมี่ยง 2. ทําใหตนไมเล็กๆ ไมถูก

ไฟไหมตาย 3. ลดการเสียสมดุลทางธรรมชาติ 4. ลดหมอกควัน

ชวงหนาแลง และ 5. ลดภาวะโลกรอนไดระดับหนึ่ง

- องคความรู การสังเกตธรรมชาติ คนสมัยกอน

ใหสังเกตธรรมชาติเปนตัวชี้วัด เชน ตนเดื่อออกลูกโคนตน 

ฝนจะตกมากชวงตนป ผึ้งหลวงทํารังตํ่าใหระวังลมแรง มดขนไข 

ปลวกขึ้นบานใหระวังฝนจะตกหนัก เปนตน

- องคความรูการกินเห็ด ในฤดูแลงชาวบานรักษา

ไมใหไฟไหมปา ทําใหฤดูฝนของทุกปซากใบไมที่ทับถมกัน 

เกิดเห็ดชนิดตางๆ คนสมัยกอนจึงมีองคความรูการสังเกตเห็ด

ในปาทีส่ามารถทานได โดยเลอืกเหด็ทีเ่คยทาน และรูจกั ขึน้ในปา

ปางมะโอเทานั้น เชน เห็ดโคน ออกตามจอมปลวก และให

บันทึกวาเห็ดออก วันเดือนอะไร เพราะเห็ดจะออกตรงกับวัน

และเดือนในปตอไปหรือคลาดเคลื่อนไมกี่วัน ขึ้นอยูกับฝนตก

และอากาศ สวนเห็ดกอ เห็ดแดง เห็ดไขหาน เห็ดหนามอย 

สมดุลและความหลากหลาย
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Royal Project such as promoting plantation of temperate 
plants and others that can be grown in forest areas such 
as pepper and vanilla. At present, coffee is planted 
alongside Miang in the same area, creating smarter 
agricultural innovation. This is because coffee trees 
need only 50% sunlight and in the village it has trees 
and forests to give them shed. In 2015, Pang-Ma-O has 
started developing organic coffee products under 
“Ton Ping” brand. By planting this way, coffee products 
may be reduced more than a half, but it will create 
positive benefit in terms of increasing healthiness for 
both planters and consumers in the long run.

 
Community success in protecting forest 
and environment

The fertility of forest areas in Pang-Ma-O 
village can be used as indicators to illustrate the success 
of community activities in conserving natural resources. 
Although everyday Pang-Ma-O villagers rely greatly 
on resources harvesting from community forest, data 
collected by community indicate that villagers still 
gaining benefits from forest areas especially plants. It 
was found that 147 plant species are used– 52 are food 
plants and 82 are herb plants and 13 are others. 
Moreover, the sources of community daily food 
consumption come from natural products such as 
bamboo shoot, mushroom, pak nam (Lasia spinosa) etc. 

They also collect firewood and bamboos from Miang 
farm without disturbing native forest. At the same time, 
to conserve value of natural resource and sustainable 
management of upstream forest area, community has 
utilized lands in their own areas and played significant 
role in conserving ecosystem and biodiversity. Many 
kinds of plants were taken from forests to reproduce 
and plant in 30 rai of community forest. These 
activities create food sources in terms of Food Bank 
project or food from the forest for community.

Knowledge from local wisdom
Pang-Ma-O village has local wisdoms which 

have been collected as tradition knowledge in terms of 
conserving forest areas, water resource, food source, 
and ecosystem. These local knowledge have also cover 
so far the sufficiently and balanced utilization of forest 
resources as follows:

Knowledge on collecting firewood: Firewood 
should be cut during winter to early of summer, or from 
December to April. This is because tree roots have 
collected enough nutrition which is suitable for budding.

Knowledge on making firebreaks: After 
harvesting Miang in January – February, villagers will 
build firebreaks after dry season. This is because 
wildfire usually occurs at this period of time. This 
procedure saves energy since they do not have to build 
it several times. Firebreaks will be constructed in Miang 
farm areas and also expand to vicinity forest areas being 
overseen by Pang-Ma-O villagers as well. Benefits of 
setting up firebreaks are as follows: 1) reduce lost from 
fire in Miang gardens 2) save juvenile trees from 
wildfire 3) decrease the imbalance of natural system 
4) reduce smoke during dry season and 5) help to reduce 
global warming.

Knowledge on nature observation: It could 
be said that people in the old day used nature as 
indicators. For example, if the fig trees give fruits at the 
lower part of trunk, it will rain hard at the beginning of 
year, or if giant honey bees build hives low, villagers 
should beware of strong wind, or ants carry their eggs 
and termites are found in house, it will rain hard etc.
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จะออกตามใตตนกอที่ใบไมรวมทับถมกันมากๆ ปหนึ่งจะออก 

2 ครั้ง ครั้งแรกในชวงตนฝน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) 

เรียกวา เห็ดหัวป ครั้งที่สองในชวงปลายฝน (เดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน) เรียกวา เห็ดเหมย 

การสังเกตเห็ดพิษของคนสมัยกอน เชน เห็ดที่สีผิดไป

จากธรรมชาติหรือสีฉูดฉาดเกินไป เห็ดที่ไมมีแมลงกิน (ถาเห็น

เห็ดมีรอยกัดกิน ใหสังเกตวาเปนรอยของสัตวใด เพราะ

กระตาย และหอยทาก สามารถกินเห็ดพิษได) เห็ดที่ขึ้นตาม

ปาสน และเห็ดที่ขึ้นผิดฤดูกาล ดังนั้นกอนการนําเห็ดมาบริโภค

ใหตรวจสอบวาเปนเห็ดพิษหรือไม โดยการใชชอนเงินคน

ตมเห็ด หรือใชปูนขาว (ที่ทานกับหมาก) ปายที่ดอกเห็ด หรือ

ใชหัวหอมตมกับเห็ด ถาวิธีดังกลาวทดสอบแลวพบวาเห็ด

เปนสีดําแสดงวาเปนเห็ดพิษ

องคความรูในการสังเกตนํ้าในลําหวย การหานํ้าดื่ม

เมื่อเดินทางเขาปาในชวงฤดูแลง ใหสังเกตวาพบตนตองหนาม 

กลวยแดง กก หรือตองสาด แสดงวามีนํ้าในลําหวย เนื่องจาก 

กก หรือตองสาดมีรากเหงามาก ทําใหดูดซับนํ้า ตองหนาม

มีรากฝอยติดกันเปนแผนทําหนาที่ดูดซับนํ้าแลวคอยๆ ปลอย

นํ้าออกไป กลวยแดงจะคอยดูดนํ้าฤดูฝน พอฤดูแลงจะคอยๆ 

ปลอยนํ้าออกมา ซึ่งไมเหมือนกับกลวยชนิดอื่นๆ ที่ดูดนํ้าไป

เลี้ยงลําตนอยางเดียว 

ทั้งนี้ ชาวบานปางมะโอยังมีองคความรูจากภูมิปญญา

อีกมากมาย จากการถายทอดจากรุนสูรุน และการใชชีวิตอยู

กับธรรมชาติอยางสมดุล และจากความสําเร็จการรักษาปา

บานปางมะโอ เห็นไดจากไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวระดับ

ประเทศ พ.ศ. 2546 และรางวัลตามโครงการเสริมสราง

และพัฒนาการมีสวนรวมการดูแลรักษาปาในเขตปาอนุรักษ 

พ.ศ. 2550 ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสืบทอดเครือขาย

สิ่งแวดลอมระดับอําเภอ และการถายทอดองคความรู จาก

คนรุ นเกาใหเด็กและเยาวชนรุ นใหมในการเรียนรู เรื่องปา 

การจัดการปา การดูแลรักษาปา การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

และปลูกฝงจิตสํานึกใหรักบานเกิด เนื่องจากเยาวชนเปนกลุม

ที่สําคัญ ที่จะเปนผูที่สืบทอดการอนุรักษปาในอนาคต และ

แมวาชุมชนบานปางมะโอจะไดรับรางวัลมากมาย แตสิ่งสําคัญ

มากกวารางวัลนั่นคือ ความอุดมสมบูรณของปา จากความรวม

ไมรวมมือของชุมชนนับวาเปนสวนสําคัญที่ทําใหปายังคงสภาพ

เดิมมาถึงปจจุบัน พอหลวงฝากแงคิดที่วา “มองปาอยามองแต

ตนไม มองรายไดอยามองแตตัวเงิน” ทําใหเห็นถึงคุณคาความ

สําคัญของทรัพยากรปา ดิน นํ้า ความหลากหลายทางชีวภาพ 

และความภูมิใจในอาชีพของชุมชนที่ดํารงอยู เนื่องจากการยึด

มั่นของวิถีชีวิตที่จะใชชีวิตกับปา เสมือนเปนสิ่งมีชีวิตหนึ่งใน

ระบบนิเวศของปา ที่สามารถใชประโยชน และอยูรวมกับปาได 

สมดุลและความหลากหลาย
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Mushroom knowledge: During dry season, if 
villagers work hard to protect their forest from wildfire, 
in raining season mushrooms will grow under 
accumulated leaves. People in the old day knew which 
mushrooms are edible by picking the one they used to 
eat and collected only mushroom found in Pang-Ma-O 
forest. For example, they will record date and month 
when villagers see “Hed Kone” (or Termitomyces 
mushroom) grown on termite mound. This is because 
next year they will grow on the same or slightly the 
same day depending mainly on rain and weather factors. 
For “Hed Kor”, red mushroom (or Russula emetica), 
goose egg mushroom (or Amanita hemibapha), 
purple-faced mushroom (or Russula cyanoxantha), 
they will grow on accumulated leaves under chestnut 
trees only twice a year. The first time will blossom 
early raining season, during May – July, called 
“Hed Hua Pee” and the second time will bloom after 
raining season, during October – November, called 
“Hed Mei”.

To notice poisonous mushrooms, people in the 
old day will look at unnatural or too bright colors, or no 
clues of insects eating it. If the bite is found, it is 
necessarily to identify what kinds of animal that makes 
the clue on the mushroom. This is because rabbit and 
snail can eat poisonous mushroom. Mushrooms grown 
in pine forest and blossom out of season should be 
tested whether they are poisonous or not. Local people 
will use silver spoon to stir mushrooms when boiling, 
or apply lime (that eat with betel nuts) on them, or use 
onions to boil with mushrooms. After applying these 

methods and it appears that mushrooms turn black, this 
indicates that they are poisonous mushrooms.

Stream observation knowledge: To search 
for water when entering forest during dry season, local 
people will look for Tong Nam (or Salacca secunda 
Griff), Kluai Daeng (or Musa itinerans Cheeseman), 
Kok (or Cyperus sp.), Tong Sad (or Phrynium sp.). 
If these kind of plants are found, there must be water in 
the stream. This is because Kok or Tong Sad have many 
roots to absorb water. Tong Nam has networks of root 
that plays an important role to absorb water in and 
gradually release it out. While Kluai Daeng will absorb 
water during raining season and lets water out during 
dry season, unlike other kinds of banana that only 
absorb water.

Moreover, Pang-Ma-O villagers have more 
knowledge and local wisdom passing from generation 
to generation and living balanced with nature. 
Pang-Ma-O’s success is guaranteed by Green Globe 
award at national level in 2003 and award from the 
Enhancement and Development of Participation in 
Protection of Forest Areas in Conserved Forest Project 
at nation level in 2007. Furthermore, forest conservation 
networks are expanded to district level. Young 
generation have opportunities to learn from the old 
about forest management, forest protection, sustainable 
utilization of forest resources and awareness raising in 
terms of loving their homeland. This is because young 
children will play an important role to conserve forest 
resources in the future as their ancestor had done before. 
Although Pang-Ma-O community received many 
awards, the fertility of forest is the most important 
thing. It could not deny that community participation is 
a significant factor that helps to keep the forest areas 
intact until now. 

He, Head In-thorn, left us a quote of “don’t 
look only for trees in forest or money in income”. These 
words pointed out the interwoven among forest, soil, 
water, biodiversity. Furthermore, it also reflects the 
proud of community occupations that rely mainly on 
living with forest as one part of forest ecosystem. They 
can utilize and live in harmony with forest. 
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กอนจะปดเลม

Epilogue

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 60 พรรษา ทรงไดพระราชทานชื่อ กลวยไม 2 สายพันธุใหม คือ “รักตสิริน” และ 

“มวงราชกุมารี” ซึ่ง 2 สายพันธุนี้มีลักษณะพิเศษ คือ มีความคงทน ออกดอกงาย และมีชอยาว 

เปนกลวยไมในตระกูลหวาย ซึ่งเปนกลวยไมประจําประเทศไทย ปลูกไดดีโดยเฉพาะภาคกลาง

เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมและออกดอกไดตลอดป กลวยไมพันธุพระราชทานนาม 2 

สายพันธุนี้มีลักษณะเดน คือ

กลวยไม “รักตสิริน” 
และ “มวงราชกุมารี”
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ลักษณะเดนของกลวยไม “รักตสิริน” เนื้อดอก สีแดงเขม อมชมพู และมีความแปลกที่กลีบดอกกลวยไม (3 ใน 5 

กลีบดอก) เหมือนมีการวาดขีดเสนไวเปนขอบสีขาวรอบกลีบดอกทั้งสาม ตัวเนื้อของกลีบดอกมีความแข็งแรง และ

มีเนื้อกลีบดอกที่หนา ซึ่งลักษณะกลีบดอกที่แข็งแรงเชนนี้ เวลาตัดชอดอกไปประดับตกแตง จะมีอายุการใชงานไดทน 

นานกวากลวยไมทั่วๆ ไป หรือจะใชประดับตกแตงในรูปแบบไมกระถาง ก็เปนกลวยไมที่มีความสวยงาม สวยทานนาน 

กลวยไมสายพันธุนี้มีกานชอดอกยาวประมาณ 1-2 เมตร และแข็งแรง เลี้ยงงาย ออกดอกเกง เปนกลวยไมที่มีความสวยเดน

เปนพิเศษ ใชไดทุกเทศกาล ทุกโอกาส ออกดอกทั้งป

กลวยไมพันธุพระราชทานนาม “รักตสิริน” 

กลวยไมพันธุพระราชทานนาม “มวงราชกุมารี”

ลักษณะเดนของกลวยไม “มวงราชกุมารี” เนื้อดอก สีมวงเขมเฉดสีพิเศษ (หรือนักเลนกลวยไมชาวตางประเทศ

จะเรียกกลวยไมสีนี้วา สีบลู) กานชอดอกแข็งแรง เมื่อไดอายุ จะเปนกลวยไมที่มีกานชอสูงยาวกวากลวยไมสกุลอื่นๆ เปน

สายพันธุที่เลี้ยงงาย ออกดอกเกง เหมาะสําหรับเลี้ยงเปนกลวยไมตัดดอก หรือจะใชประดับตกแตงในรูปแบบไมกระถาง

ก็เปนกลวยไมที่มีความสวยงาม สวยทานนาน ถือวาเปนกลวยไมที่มีความสวยเดนเปนพิเศษใชไดทุกเทศกาล ทุกโอกาส 

ออกดอกทั้งป
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■  การเตือนภัยพิบัติในประเทศไทย
 Disaster Warning in Thailand

■  การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกรอน)
 ...เพื่ออะไร...ไดประโยชนอยางไร
 How we benefi t from adapting to climate change (Global warming)…
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Guidelines for Resolving Conflicts 
between Humans and Elephants 

in Thailand


