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หมายเหตุ : เนื้อหาบทความเปนความรับผิดชอบของผูเขียนในแตละเรื่องที่เขียน ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 According to research and study of the ancient route, “Royal Road” (Rachamankha), from Muang Pranakorn, 
Siem Reap province in Cambodia to the south of northeast region in Thailand, the route that ancient people 
travelled. It also occurs in ancient civilization story of Khmer Territory in the reign of King Jayavarman VII. 
Therefore, the Nature and Environment Journal, Volume 3 (July – September 2015) would like to convey the 
importance of this ancient route in such the connection of art and cultural, the movement of communities, including 
history and archaeology, which is an artistic environment indicating international worth and eminence. Modern 
technology in an interdisciplinary manner including related knowledge was used to analyze the historic relationship 
in generating knowledge and furthering several researches. By the way, as Thailand and other nine countries will 
completely take part in the ASEAN Community (AC) in the next few months, World Round Up column will be 
present “Biodiversity: Treasure of AC,” that demonstrate the ASEAN people’s way of life engaging with nature 
and biodiversity inseparably. Besides, other articles that related with natural resources and environment will be 
present to express viewpoints and concepts of management that can be applied and created further knowledge.
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Editorial Note

จากการคนควาและศกึษาเสนทางโบราณ “ราชมรรคา” จากเมอืงพระนคร จงัหวดัเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา ตอเนือ่งถงึ

อีสานตอนใตของไทย ซึ่งเปนเสนทางที่ผูคนในอดีตใชเดินทางไปมาหาสูกัน และยังคงปรากฏเรื่องราวอารยธรรมของอาณาจักรขอม 

ในสมยัพระเจาชยัวรมนัที ่7 วารสารธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมฉบบัที ่3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2558) จงึใครนาํเรือ่งราวมาถายทอด

ถึงเสนทางโบราณสายนี้วามีความสําคัญในการเชื่อมตอศิลปวัฒนธรรมการเคลื่อนตัวของชุมชน ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

อนัเปนสิง่แวดลอมศลิปกรรมทีแ่สดงถงึคณุคาความโดดเดนอนัเปนสากลไดอยางไร โดยการนาํเทคโนโลยสีมยัใหมเขามาชวยในการ

ศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ รวมถึงศาสตรความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของมาวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงประวัติศาสตรที่ไดเกิด

องคความรู และการตอยอดงานวจิยัไดอกีมากมาย นอกจากนีไ้มกีเ่ดอืนขางหนาประเทศไทยและอกี 9 ประเทศจะไดเขาสูประชาคม

อาเซียนอยางเต็มตัว คอลัมนสองโลกจะไดเสนอบทความเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ ขุมทรัพยแหงสมาคมประชาชาติ

แหงอาเซียน” ทําใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนอาเซียนผูกพันอยูกับธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางแยกจากกันไมได 

รวมถึงบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่นําเสนอในเรื่องของมุมมองและแนวความคิดของการจัดการ 

ซึ่งสามารถนําไปประยุกตและสรางองคความรูตอไปได
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(สผ.) จัดการประชุมสัมมนารับฟงความเห็นวงกวางตอผลการศึกษา

ประกอบการจัดทํา Intended Nationally Determined Contributions 

(INDCs) ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร 

สวทีส แอนด คอนเวนชัน่ สขุมุวทิ 20 เพือ่รบัฟงความเหน็จากหนวยงานและ

ภาคสวนที่เกี่ยวของตอผลการศึกษาศักยภาพความพรอมและแนวทาง

มาตรการลดกาซเรือนกระจกในระยะยาว ภายหลังป พ.ศ. 2563 

ของประเทศไทยในสาขาการผลิตและการใชพลังงาน ขนสง ของเสีย และ

กระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ ตลอดจนการจัดทํา 

INDCs ดานการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทัง้นีไ้ดรบัเกยีรตจิาก ดร. ครุจุติ นาครทรรพ ปลดักระทรวงพลงังาน ปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาพลังงานของไทย และแนวโนมการปลอย

กาซเรือนกระจกภาคพลังงาน และ นายสมพงษ ตันเจริญผล รองประธาน

อาวุโสสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางและ

โอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมสีเขียว

การประชุมสัมมนารับฟงความเห็นในวงกวางตอผลการศึกษาประกอบการจัดทํา 

Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) ของประเทศไทย

การเยี่ยมชมพื้นที่เเหลงมรดกทางธรรมชาติเเละทางวัฒนธรรม 

พื้นที่กลุมปาเเกงกระจาน เเละอุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โดยความรวมมือรวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืช 

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และกรมองคการระหวางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ ได ให การต อนรับกรรมการมรดกโลก

ชาวเวียดนาม H.E. M.r. Pham sanhChau และคณะ ในการเยี่ยมชมพื้นที่

เเหลงมร ดกทางธรรมชาตเิเละทางวฒันธรรม พืน้ทีก่ลุมปาเเกงกระจาน เเละ

อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท ในระหวางวันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 

โดยกิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของการผลักดันการนําเสนอแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติดังกลาวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก 

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ สาธารณรัฐ

ตุรกี ในการนี้ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม (นางรววีรรณ ภรูเิดช) พรอมดวย ผูอาํนวยการสาํนกัจดัการ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม (นางสาวชิดชนก พุทธประเสริฐ) 

และเจาหนาทีก่ลุมงานประสานการบรหิารจดัการมรดกโลก ไดใหการตอนรบั

เเละเขารวมการเยี่ยมชมพื้นที่ดังกลาวดวย

เรื่องเดน สผ.เรื่องเดน สผ.

เรื่องเดน สผ.

Onep News
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A public hearing seminar for a study of “Intended Nationally Determined Contributions 

(INDCs) in Thailand

Natural and Cultural Heritage Sightseeing at Kaeng Krachan Forest Complex and 

Phu Phra Bat Historical Park

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) cooperated with 
Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, Fine Arts Department, Ministry of Culture and 
Department of International Organization, Ministry of Foreign Affairs welcomed the Vietnamese World 
Heritage Committee; H.E. Mr. Pham sanh Chau and his colleagues for natural and cultural heritage 
sightseeing at Kaeng Krachan Forest Complex and Phu Phra Bat Historical Park during 7-11 September, 2015.  
This activity was part of encouraging 2 natural and cultural heritages sites to be world heritage sites in the 40th 
Session World Heritage Committee Convention which will be taken place in Turkey. In this occurrence, the 
Secretary General of ONEP; Mrs. Raweewan Bhuridej, Director of Cultural and Natural Environment 
Management Bureau; Miss Chidchanok Putprasert; and World Heritage Administrative Coordination Section 
staff also participated with the World Heritage Committee. 

Office of Natural 
Resources and Environmental 
Policy and Planning held a 
public hearing seminar for a 
study of Intended Nationally 
Determined Contributions 
(INDCs) in Thailand on 26 
August 2015 at Windsor Suites and Convention Hotel, Sukhumvit 20. The objectives of the seminar was to 
receive the viewpoints from relevant organisations and stakeholders towards potential, readiness and long term 
decreasing of green house gas after 2020 in Thailand. The relevant sectors were energy, transportation, 
waste and industrial process. In addition, the adaptation of INDCs was provided. In this event, Dr. Kurujit  
Nakornthap, a Permanent Secretary, Ministry of Energy provided special speech on the topic “Directions of 
energy development in Thailand and tendency of releasing green house gas from energy sector”. In addition, 
Mr. Sompong Tancharoenphol; a senior vice president of the federation of Thai industries presented special 
speech on the topic “Directions and Opportunities of Industrial development in Thailand: Challenge to Green 
Industries.

3
Nature and Environment

Vol.4 No.3 July - September 2015



 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (สผ.) ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประเด็นยุทธศาสตร

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564 ผานกระบวนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวน โดยไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 1 ครั้ง 

ประชุมกลุ มยอย 3 ครั้ง จัดสัมมนาระดับภูมิภาค 8 ครั้ง 

และในวันที่ 8 กันยายน 2558 ไดมีการจัดสัมมนาระดับประเทศ 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พารค กรุงเทพฯ เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอ (ราง) ประเดน็ยทุธศาสตรฯ ในการวางกรอบแนวคดิ

และทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในชวงระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2560-2564) ใหมีแนวทางพัฒนา

ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สอดคลอง และ

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อประกาศใชในป พ.ศ. 2559 ตอไป

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

ในฐานะหนวยประสานงานกลางคณะทํางานอาเซียนดานสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) ของประเทศไทย จัดการศึกษา

ดูงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ระหวางวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 

ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม เพื่อเผยแพรการประยุกตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯดานการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง อีกทั้งสนองนโยบายรัฐบาลในการสรางบทบาทเชิงรุกของ

ประเทศไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ผานการริเริ่มการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณ

ในการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่เหมาะสมกับแตละภูมิสังคม ซึ่งมีผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก กัมพูชา ลาว มาเลเซีย 

ฟลิปปนส เวียดนาม และผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียน

(ราง) ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 

ในชวงป พ.ศ. 2560 – 2564

การศึกษาดูงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

เรื่องเดน สผ.เรื่องเดน สผ.
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Draft on natural resources and environmental management strategy in Thailand during 

2017-2021

Environmentally sustainable city management fieldtrips to propel ASEAN Community

Onep NewsOnep News

Office of Natural 
Resources and Environmental 
Policy and Planning (ONEP) is 
conducting a draft on natural 
resources and environmental 
management strategy in 
Thailand during 2017-2021. 
The drafting processes were involved with public participation from relevant agencies. There were several 
activities including 1 time of workshop, 3 times of focus group, 8 times of regional seminar and 1 time of 
national seminar. The national seminar was held on 8 August 2015 at the Century Park Hotel, Bangkok, 
which aims to receive public opinion and recommendations on the draft about conceptual framework 
and direction of natural resources and environmental management in the next 5 year (2017-2021), which 
have to be correlated with the Twelfth National Economic and Social Development Plan; national guideline 
for economic and social development policy; that will be announced to implement in 2016. 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, in particular Office of Urban 
Environmental and Area Planning as Thailand National focal point of ASEAN Working Group on 

Environmentally Sustainable City were approved for field trips 
to propel ASEAN Community. The field trip was held during 
27-29 August, 2015 in Prachuab Khiri Khan, Petchaburi and 
Samut Songkram provinces. The objectives of field trip was to 
promote the philosophy sufficiency economy concept of 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej for environmentally 
sustainable city management. It was also supported the 
government policy to propel ASEAN Community through 
field trip initiative which includes knowledge exchange 
and sharing experiences of sustainable city management in 
each geosocial. The representatives from ASEAN member states 
namely Cambodia, Lao, Malaysia. Philippines, Vietnam and 
ASEAN Secretariat were involved. 
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เสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับ

ศาสนสถานที่เกี่ยวของ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองตํ่า 

(Phim ai, its Cultural Routes and the associated 

Temples of Phanomroong and Muangtam) ไดรับการ

บรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตน (Tentative List) แหลงมรดก

ทางวัฒนธรรมของศูนยมรดกโลก ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ดวยเหตุที่

เสนทางสายนี้มีความสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการเปนเสนทางที่

แสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรม การเคลื่อนตัวของชุมชน 

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของพื้นที่แหงนี้มาอยางตอเนื่อง

ยาวนาน ซึง่เปนสิง่ทีแ่สดงใหเหน็ถงึคณุคาความโดดเดนอนัเปน

สากล (Outstanding Universal Value) ของแหลงมรดก

ทางวัฒนธรรมตามเกณฑการขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก 

จํานวน 5 ขอ ไดแก

ขอที่ (i) เปนตัวแทนที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณ

ดานศลิปกรรม หรอืตวัแทนของความงดงาม และเปนผลงานชิน้เอก

ที่จัดทําขึ้นดวยการสรางสรรคอันชาญฉลาดยิ่ง โดยปราสาทหิน

พิมายเปนผลงานชิ้นเอกที่แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรม

แบบเขมร และแสดงใหเห็นถึงการประดิษฐานของพุทธศาสนา

ในพื้นที่แหงนี้ และเสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรมแหงนี้ยังเปน

เสนทางสําหรับนักเดินทางและผู แสวงบุญในการเดินทางสู 

ศาสนสถานซึ่งมีบริการสาธารณะให บริการทั้งทางด าน

สาธารณสุขและสวัสดิการ นอกจากนี้ในเสนทางนี้ยังแสดงให

เห็นถึงความเชื่อมโยงอย างมีนัยสําคัญกับปราสาทหิน

ในศาสนาฮนิดอูกี 2 หลงัคอื ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมอืงตํา่

ขอที่ (ii) แสดงถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยน

คณุคาของมนษุยในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ หรอืในพืน้ทีว่ฒันธรรม

ใดๆ ของโลก ผานการพัฒนาดานสถาปตยกรรมหรือทาง

เทคโนโลย ีอนสุรณศลิป การวางแผนบานเมอืงโดยแสดงใหเหน็

จากการทีภ่ายหลงัจากการประดษิฐานของศาสนาพทุธและการ

กอสรางปราสาทหนิพมิายในชวงศตวรรษที ่11 อาณาจกัรเขมร

ไดเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาโดยเปลี่ยนจากการนับถือ

พระศิวะและพระวิษณุมาเปนพุทธศาสนานิกายมหายานและ

รวมถึงการกอสรางปราสาทบายนซึ่งเปนวัดในพระพุทธศาสนา

ขอที่ (iii) เปนเอกลักษณ หายากยิ่ง หรือเปน

ของแทดั้งเดิมโดยแสดงใหเห็นจากหลักฐานของรองรอย

ทางวัฒนธรรมและรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรม

ของศิลปบายน

ขอที่ (iv) เปนตัวอยางของลักษณะโดยทั่วไปของ

สิ่งกอสรางอันเปนตัวแทนของการพัฒนาทางดานวัฒนธรรม 

สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม

โดยรปูแบบสถาปตยกรรมทีป่รากฏแสดงใหเหน็อยางมนียัสาํคญั

ตอการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร

* นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ÃÒªÁÃÃ¤ÒÃÒªÁÃÃ¤Ò

สวนิต เทียมทินกฤต *

เรื่อง จากปก
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* Environment Offi cer, Professional Level, Cultural and Natural Environment Management Bureau,
Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

Phimai, its Cultural Routes and the associated 
Temples of Phanomroong and Muangtam has been 
included on the Cultural Tentative List in 2004. This 
property comprises the continuous of arts, religious 
movement, historical, and archeological. Along this 
ancient road are from Phimai (Phimai District, Nakhon 
Ratchasima Province) to Angkor (Cambodia) founded 
monument, sites, and artifacts which show the 
relationship of the community on this road and the 
significances and Outstanding Universal Value. The 
significances of the properties meet the criteria (i) (ii) 
(iii) (iv) and (vi): 

Criteria (i) to represent a masterpiece of 
human creative genius: Phimai is a masterpiece of 
Khmer architecture and also as the Buddhist settlement.
Phimai’s cultural route is a route with the infrastructure 
and public health service for the pilgrims and travelers. 
The exceptional ensemble in association with the 
Phanomrung and Muangtam which are two outstanding 
Hindu temple in this route

Criteria (ii) to exhibit an important 
interchange of human values, over a span of time or 
within a cultural area of the world, on developments 
in architecture or technology, monumental arts, town-
planning or landscape design: After the conquering 
the Buddhist and the Phimai Temple built in 11th 

century, the Khmer Empire with its Hindu dynastic 
cult was exposed to Mahayanna Buddhism and in 
addition to building Prasat Bayon to be a Buddhist 
temple.

Criteria (iii) to bear a unique or at least 
exceptional testimony to a cultural tradition or to a 
civilization which is living or which has disappeared: 
represent by the testimony of the cultural traditional and 
the architectural and artistic achievements of the 
Bayon arts.

Criteria (iv) to be an outstanding example 
of a type of building, architectural or technological 
ensemble or landscape which illustrates a significant 
stage in human history.

Criteria (v) to be an outstanding example of a 
traditional human settlement or land-use which is 
representative of a culture or human interaction 
with the environment especially when it has become 
vulnerable under the impact of irreversible change: 
the route together with two Hindu Temple, 
Phanomroong and Muangtam, which are tangibly 
associated with faith in Hindu and Buddhism.

Phimai, its Cultural Routes and the associated 
Temples of Phanomroong and Muangtam are located 
along the Ancient Khmer Road called Rachamankha or 
Royal Road which runs in five directions from Angkor 

Royal Road
 (Rachamankha) Sawanit Tiamtinkrit *
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ข อที่  (v )  เป นตั วอย  างอัน เด นชัด  หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงสถาปตยกรรม วิธีการกอสราง 

หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย ที่มีความเปราะบางดวยตัวเอง 

หรือเสื่อมสลายไดงายจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ไมสามารถกลับคืนดังเดิมได หรือการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ โดยในเสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรมปรากฏ

ศาสนสถานในศาสนาฮินดูคือปราสาทหินพนมรุงและปราสาท

เมืองตํ่า ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาฮินดู

และพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม

เสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมาย

กบัศาสนสถานทีเ่กีย่วของ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมอืงตํา่ 

ตั้ งอยู บนเส นทางถนนโบราณที่ เรียกว าราชมรรคาซึ่ งมี

ความหมายถงึเสนทางของพระราชา โดยเปนสวนหนึง่ของถนน

สายหลัก 1 ใน 5 สาย ที่เชื่อมเมืองพระนครกับเมืองตางๆ 

ภายใตการปกครองของพระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยปรากฏ

หลักฐานในเอกสารประเภทตางๆ ทั้งจารึกที่ปรากฏในปราสาท

พระขรรค ปราสาทสดกกอกธม และเอกสารตางประเทศหลาย

ฉบับ เชน บันทึกของจิวตากวน นักเดินทางชาวจีนที่ไดเดินทาง

มายังอาณาจักรเขมรในป พ.ศ. 1839 - 1840 หรือแผนผังการ

สาํรวจของลเูนต เดอ ลาจองกแิยร จากสาํนกัฝรัง่เศสแหงปลาย

บูรพาทิศ ซึ่งตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) โดยอาจ

ปรากฏในชื่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน Royal Road หรือ 

Ancient Khmer Road ซึ่งไดมีการกลาวถึงเสนทางอารยธรรม

และสภาพแวดลอมโดยรอบจากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย

ซึ่งพระเจาชัยวรมันที่ 7 ไดทรงสรางไวเพื่อเปนเสนทางเชื่อมตอ

ภายในราชอาณาจักรของพระองคจากจํานวนทั้งสิ้น 5 เสนทาง 

ไดแก

1. จากเมืองพระนครไปยังเมืองพิมาย

2. จากเมืองพระนครไปยังปราสาทวัดภู 

 แขวงจําปาศักดิ์

3. จากเมืองพระนครไปยังสวายจิก

4. จากเมืองพระนครไปยังปราสาทพระขรรค 

 ณ กําปงสวาย

5. จากเมืองพระนครไปยังสมโบรและกําปงธม

โดยจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏทําให 

สันนิษฐานไดวาเสนทางเชื่อมตอทางวัฒนธรรมสายนี้นาที่จะ

กอสรางในชวงราวปลายศตวรรษที่ 10 ถึงตนศตวรรษที่ 11 

โดยเปนเสนทางสายตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมตอจากเมือง

พระนคร (จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา) ถึงเมือง

พิมาย (จังหวัดนครราชสีมา ราชอาณาจักรไทย) มีระยะทาง

โดยประมาณ 253.9 กิโลเมตร ซึ่งเปนเสนทางสายที่ยาวที่สุด

ใน 5 สายจากเมืองพระนคร โดยในสวนของเสนทางเชื่อมตอ

ทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวของ 

ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมอืงตํา่มรีะยะทางตามแนวเสนทาง

ถนนโบราณจากปราสาทหินพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสมีา ถงึปราสาทเมอืงตํา่ อาํเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัย 

มีระยะทางโดยประมาณ 140 กิโลเมตร ซึ่งยังคงปรากฏ

ศาสนสถานและรองรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญตลอด

เรื่อง จากปก
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to the dominion of Jayavarman VII King, who was the 
King of Khmer Empire. In the inscription founded in 
Prasat Preah Khan and Prasat Sdok Kok Thom and 
report of Chou Ta Kuan who visit in Khmer empire in 
1839 – 1840 and survey plan of Lunet de Lajonquiere 
from École française d’Extrême - Orient (EFEO) which 
published in 1970 has called this route in a different 
names such as Royal Road or Ancient Khmer Road 
and has mentions and describes about surrounding of 
this Route from Angkor to Phimai which are the one 
from five routes constructed by King Jayavarma VII to 
connect his territory are:

1. Route from Angkor to Phimai
2. Route from Angkor to WatPhu (Jampasak, 

Lao PDR)
3. Route from Angkor to Savayjik
4. Route from Angkor to Phrakan Templein 

Kampongsavay
5. Route from Angkor to Somboy and 

Kampontom
According to the archeological evidence, the 

Route was probably constructed at the end of the 10th 
century to the beginning of the 11th century. The 
northwest route connects Angkor (Siem Reap, 

Cambodia) to Phimai (Nakhon Ratchasima, Thailand). 
It ranges for approximately 253.9 kilometers. It is 
the longest route in all five routes from Angkor. 
The Route from Prasat Phimai to Prasat Phanomroong 
and Prasat Muangtam ranges through the ancient 
route from Prasat Phimai (Phimai District, Nakhon
Ratchasima Province) to Prasat Maungtam (Nangrong 
District, Buriram Province) with approximately 140 
kilometers. Throughout the route founded a religious 
place and archeological evidences. From Prasat Preah 
Khan Inscription indicates that King Jayavarman VII  
has built a lot of religious places, images, and Buddha 
images in his area and has a royal command to the 
maintenance and make a pilgrimage to the images 
and religious places. The highlights of the 
construction in the King Jayavarman VII reign are 
on the infrastructure and public health i.e. hospital 
(Arogyashala), re-construction of the road and the rest 
house (Dharmashala) along the main road. The route 
from Angkor to Prasat Phimai, there are a lot of 
communities, Dharmashala and Arogyashala was 
built to facilitate the travelers by fundamental structure 
and public health services. Moreover, in the Prasat 
Prakhan and Prasat Satok Kok Thom inscription 
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แนวเสนทางหลายแหง และนอกจากนี้ จากขอความตอนหนึ่ง

ที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรคยังไดกลาวไววา ตลอดแนว

เสนทางดังกลาวจากเมืองพระนครมายังปราสาทหินพิมาย

สองขางทางจะประกอบไปดวยชุมชนขนาดตาง ๆ ธรรมศาลา 

(Dharmashala, ทีพ่กัคนเดนิทาง หรอืบานมไีฟ) และอโรคยศาลา 

(Arogyashala, สถานพยาบาล) เพือ่เปนสิง่อาํนวยความสะดวก

ใหกับผูเดินทางในดานการบริการระบบโครงสรางพื้นฐาน และ

การบริการสาธารณสุขใหกับผู เดินทางบนเสนทางเหลานี้ 

นอกจากนี้ ขอความที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรคและ

จารึกปราสาทสดกกอกธมยังไดกลาวถึงจํานวนของธรรมศาลา

ทัว่ราชอาณาจกัรวามจีาํนวนทัง้สิน้ 121 แหง โดยตลอดเสนทาง

จากเมืองพระนครถึงเมืองพิมายมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 17 แหง 

ซึ่งจากการสํารวจของนักวิชาการปจจุบันพบวาธรรมศาลา

ตามที่ไดมีการจารึกไววาตั้งอยู ในอาณาเขตของไทยจํานวน 

9 แหงและจากการขุดคนทางโบราณคดียังพบวานอกจากอาคาร

ที่สรางดวยหินแลวยังนาที่จะมีอาคารที่สรางดวยไมเพื่อเปนที่พัก

สําหรับคนเดินทางอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวารูปแบบในการ

กอสรางธรรมศาลานั้นหนาบันจะสลักเปนภาพพระโพธิสัตว

อวโลกิเตศวร และมีรูปแบบอาคารที่เปนเอกลักษณ กลาวคือ

ธรรมศาลาสวนใหญจะมีหองยาวทางดานตะวันออกและมี

ยอดปราสาททางดานตะวนัตก ผนงัทางดานทศิใตมชีองหนาตาง 

สวนผนังทางดานทิศเหนือเปนหนาตางหลอก

เนื่องดวยความสําคัญของเสนทางดังกลาว ในป 

พ.ศ. 2549 โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) จึงไดมีการดําเนินโครงการคนหาและพัฒนา

สารสนเทศภูมิศาสตรของราชมรรคาสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 

ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียน

นายรอยพระจลุจอมเกลา กรมศลิปากร ราชอาณาจกัรไทย และ

องคการอัปสรา ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเปนเครื่องมือชวย

ในการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีแบบดั้งเดิมโดยการนําเทคโนโลยี

การสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing) ระบบสารสนเทศ

ภมูศิาสตร (Geographic Information System, GIS) และการ

สํารวจดวยวิธีทางธรณีฟสิกสเพื่อตรวจสอบรองรอยผิดปกติ

หรือหลักฐานทางโบราณคดีใตผิวดิน เพื่อเขามาเปนสวนชวย

ในการคนหาแหลงโบราณคดีและรองรอยที่ปรากฏเพื่อทําการ

คนหาและกําหนดตําแหนงที่แนนอนของสิ่งกอสรางตามแนว

ราชมรรคาจากเมืองพระนครมายังเมืองพิมาย จากการศึกษา

พบวาถนนดังกลาว (ราชมรรคา) นั้นมีอยูจริงตามจารึกและ

หลักฐานตางๆ ที่ไดเคยมีผู บันทึกไว ถึงแมวาปจจุบันถนน

โบราณบางสวนจะถูกแปรสภาพไปแลวก็ตาม โดยถนนโบราณ

เสนนี้เปนถนนสายตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพระนครที่มุงสู

เมอืงพมิายโดยผานทีต่ัง้ศาสนสถานทีส่าํคญัของอาณาจกัรเขมร

หลายแหง และยังคงปรากฏซากอาคารธรรมศาลาหรือที่พัก

คนเดินทางอยูเปนระยะ จากการนําเทคโนโลยีดังกลาวเขามา
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mention on the number of Dharmashala in the 
kingdom, 121 Dharmashala, and there are 17 
Dharmashala from Angkor to Phimai and according to 
the survey of academician, founded 9 Dharmashala 
located in Thailand. Based on the archeological 
evidence founded Dharmashala was not only 
constructed by stone, but it was also constructed by 
wood. In addition, the Bodhisattva was carved on the 
gable of Dharmashala and the building style has its own 
identity and most of Dharmashala has a long room in 
the east and the top is in the west, and there are 
windows in the south. The northern wall is counterfeit 
window.

According to the importance of the route, 
in 2006 there was a financial support from the Thai 
Research Fund (TRF) to operate geographical search 
and geographical technology development of 
Rachmankha in the reign of Jayavarman VII. It is 

co-project between Silpakorn University, Chulachomklao 
Royal Military Academy, Fine Arts Department of 
Thailand, and the Apsara Organization of Cambodia. 
It is as a tool to study the original archeology by using 
Remote Sensing, Geographic Information System 
(GIS) and geophysics survey to investigate the abnormal 

tracks or archeological evidence underneath, to search 
an archeological resources and tracks, to search for and 
specify certain positions of buildings based on the 
Royal Road (Rachamankha) from Angkor to Phimai. 
The study showed the route (Rachamankala) is a route 
in the history based on the evidence from the inscriptions 
and recorded. Even though the route was already 
changed. The route is the road from the Northwest of 
Angkor heading to Phimai passing by several important 
historical religious places of Khmer. The ruins of 
Dhamashala or accommodation of travelers are 
regularly found along the way. The use of technology 
in the study enables the researcher to clearly specify 
location of nine Dhamashala in Thailand:
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ชวยในการศึกษาทําใหสามารถกําหนดพิกัดที่ตั้งของธรรมศาลา

ไดอยางชัดเจนในเขตราชอาณาจักรไทย จํานวน 9 แหง ไดแก

1. ปราสาทตาเมือน จังหวัดสุรินทร

2. ปราสาทถมอ จังหวัดบุรีรัมย

3. ปราสาทบานบุ จังหวัดบุรีรัมย

4. ปราสาทโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย

5. ปราสาทหนองปลอง จังหวัดบุรีรัมย

6. ปราสาทเทพสถิตย จังหวัดบุรีรัมย

7. ปราสาทหวยแคน จังหวัดบุรีรัมย

8. ปราสาทสําโรงเกา จังหวัดนครราชสีมา

9. ปราสาทกูโกสีย จังหวัดนครราขสีมา

โดยตําแหน งที่ตั้ งของธรรมศาลามีระยะห างที่

ไมสมํ่าเสมอ และจากขอสันนิษฐานเดิมที่สันนิษฐานวาถนน

จากเมืองพระนครมายังเมืองพิมายนั้นตัดผานแนวเทือกเขา

พนมดงเร็กผานมาทางชองเสม็ดนั้น จากการศึกษาของคณะ

ผู วิจัยในโครงการดังกลาวพบวาแนวถนนดังกลาวนาที่จะ

ตัดผานแนวเทือกเขาพนมดงเร็กผานมาทางชองตาเมือน โดย

ถนนดังกลาวเปนทางเดินปรับระดับ กรุขอบดวยศิลาแลง

มาตามสันเขา และในเขตราชอาณาจักรกัมพูชายังคงปรากฏ

สิ่งกอสรางที่เปนหลักฐานที่แสดงถึงแนวเสนทางดังกลาว เชน 

สะพานขามแมนํา้ทีก่อดวยศลิาแลง และเสาหนิตามแนวเสนทาง 

และนอกจากนี้ยังพบรองรอยของชุมชนโบราณ แหลงตัดหิน 

แหลงตัดศิลาแลง แหลงผลิตภาชนะดินเผา และแหลงโลหะ

กรรมในแนวเสนทางดังกลาวอีกดวย ทั้งนี้ สามารถศึกษาขอมูล

เพิ่มเติมไดจากรายงานฉบับสมบูรณ “รายงานความกาวหนา

โครงการคนหาและพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตรของราชมรรคา

สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7” ซึ่งขณะนี้โครงการดังกลาวยังคงมี

การศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อทําการศึกษา คนหา และพิสูจน

ขอสันนิษฐานตางๆ เกี่ยวกับถนนโบราณเหลานี้

นอกจากนี้ จากการประสานการดําเนินงานระหวาง

สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ในฐานะหนวยประสานงานกลางอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก 

รวมกับกรมศิลปากรในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลรักษา

แหลงมรดกทางวฒันธรรมของชาต ิทราบวาขณะนี ้(พ.ศ. 2558) 

กรมศิลปากรอยูระหวางเตรียมการจัดทําเอกสารการนําเสนอ

เสนทางเชือ่มตอทางวฒันธรรม ปราสาทหนิพมิายกบัศาสนสถาน

ที่เกี่ยวของ ปราสาทพนมรุงและปราสาทเมืองตํ่า เปนแหลง

มรดกโลก (Nomination Dossier) ซึ่งเมื่อเอกสารดังกลาวแลว

เสร็จจะได นําเสนอต อคณะอนุกรรมการมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอ

คณะกรรมการแหงชาตวิาดวยอนสุญัญาคุมครองมรดกโลก และ

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจัดสงใหศูนย

มรดกโลกตอไป เพื่อเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อ

พิจารณาถึงความเปนไปไดในการขึ้นทะเบียนแหลงมรดก

ทางวัฒนธรรมแหงนี้เปนแหลงมรดกโลกตอไป
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1. Prasat Ta Mean, Surin Province
2. Prasat Thamor, Burirum Province
3. Prasat Ban Bu, Burirum Province
4. Prasat Kokprasat, Burirum Province
5. Prasat Nongplong, Burirum Province
6. Prasat Thp Sathit, Burirum Province
7. Prasat HuiKan, Burirum Province
8. Prasat Samrong kao, Nakhorn Ratchasima 

Province
9. Prasat Ku Kosi, Nakhorn Ratchasima 

Province
The length between Dharmashala is not an 

equal. The previous assumption claimed that the route 
from Angkor to Phimai cut through Phanom Dongrek 
mountain range through Chong Samed, but from this 
study founded the route is cut through Phanom Dongrak 
mountain range to Chong Ta Mean. Laterites were 
padded in the mountain ridge.The ancient buildings 
were also found in Cambodia that indicates the route’s 
identity, such as a laterite bridge across the river 
and stone poles which are throughout the route. 
Furthermore, there were also tracks of ancient 
community, stone quarry site, laterite quarry site, kiln, 
and ancient industry sites. More detailed information is 

in the complete report entitled “Progress Report of 
Searching and Technological Geography Development 

Project of Jayavarman VII (The identification of historic 
roadway and human settlement of Khmer empire and 
the development of historical, archaeological 
and cultural multi-media database)” which has 
continuously been studied to investigate and find out 
the proof for any assumptions towards the ancient route.

According to the cooperation between Office 
of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (ONEP) as a National Focal Point of the 
World Heritage Convention with Fine Arts Department 
as a site manager. In 2015, Fine Arts Department has 
been preparing the Nomination Dossier of Phimai, 
its Cultural Routes and the associated Temples of 
Phanomroong. Whenever, the draft of Nomination 
Dossier will propose to the Cultural World Heritage 
Sub – Committee, Thailand National Committee on the 
World Heritage Convention, and Thailand Cabinet to 
approve the document and after that sent to the World 
Heritage Centre for the World Heritage Committee to 
decide whether a property should or should not be 
inscribed on the Cultural World Heritage List.
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สิ่งแวดลอมและมลพิษ

Environment and Pollution

เรือ่งจากปกได้น�าเสนอ “ราชมรรคา” เส้นทางเชือ่มต่อ

ทางวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมายกับศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง 

ปราสาทพนมรุ ้งและปราสาทเมืองต�่า เนื่องจากในบรรดา

กษัตริย์องค์ก่อนๆ ของเมืองประวัติศาสตร์อย่างขอมนั้น ในช่วง

ยุคเมืองพระนคร (พ.ศ.1333-1974) ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา

ยาวนานถึงหกร้อยกว่าปี พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-

1762) นับได้ว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพระนคร เป็นผู้

สร้างนครธม ที่ใหญ่โตและมีความคงทนแข็งแรงจนสามารถ

อวดโฉมแก่สายตาของชนรุน่หลงัมาจนกระทัง่ทกุวนันี ้นอกจาก

นครธม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ในสมัยของ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้ว อาณาจักรขอมในช่วงนั้นยังถือได้ว่า

มีความเจริญรุ่งเรืองจนสามารถแผ่ขยายอารยธรรมครอบคลุม

พื้นที่อันกว้างขวาง รวมถึงดินแดนอีสานใต้ของไทยในปัจจุบัน 

กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกาส

สัมภาษณ์ พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ เลิศล�้า 

หัวหน้าโครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของถนนโบราณ

สมัยพระเจ ้าชัยวรมันที่  7 โดยมีการน�าเอาการศึกษา

ทางโบราณคดีร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส�ารวจ

ระยะไกลและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับสหวิทยาการอื่นๆ ท�าให้

เกิดองค์ความรู้ และสามารถต่อยอดการวิจัยอื่นๆ อีกมาก

เริ่มต้นโครงการ

เริ่มโครงการตั้ งแต ่ป ี  พ.ศ. 2548 พันเอก 

รองศาสตราจารย์ ดร. สรุตัน์ เลศิล�า้ หวัหน้าโครงการค้นหาและ

พัฒนาสารสนเทศของถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

(Living Angkor Road Project: LARP) โดยความร่วมมือของ

คณะวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์พิเศษ
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ศิลปากร กรมศิลปากร และองค์กร APSARA ประเทศกัมพูชา 

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อศึกษาเส้นทางโบราณจากเมือง

พระนคร (Angkor) จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา มาถึง

พื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ของประเทศไทยต่อเนื่องไปจนถึงเมือง

พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรม

โดยด�าเนินการในลักษณะสหวิทยาการ ที่ได้น�าความรู ้ของ

ศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โบราณคดี มานุษยวิทยา 

รวมไปถงึการประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ 

ได้แก่ เทคโนโลยสีือ่สารระยะไกลภมูสิารสนเทศ และสารสนเทศ 

ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางโบราณ ทั้งทางด้าน

กายภาพและภมูศิาสตร์ ข้อมลูโบราณคดขีองพืน้ทีต่ามแนวถนน

โบราณ ชุมชนโบราณ ชุมชนปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับถนน

โบราณ 

การเชื่อมโยงข้อมูลจากเทคโนโลยี ข้อมูลโบราณคดี 

และข้อมูลด้านอื่นๆ 

ในการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว ได้น�าส่วนของการ

ใช้เทคโนโลยีส�ารวจระยะไกล (Remote Sensing) และระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อก�าหนดต�าแหน่งพื้นที่

ในการส�ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พ.อ. รศ. ดร. สุรัตน์ 

ได้อธิบายเกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ

ศึกษาวัฒนธรรมว่า “เราไม่สามารถน�าเทคโนโลยีประเภทเดียว

มาประยุกต์ใช้กับงานทุกชนิดได้ เนื่องจากขีดจ�ากัดของ

เทคโนโลยี ดังนั้นการศึกษาของโครงการจึงได้น�าศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ศึกษาเส้นทางโบราณดังกล่าว ท�าให้เกิดการ

ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ เช่น จุดประสงค์ของการใช้งานถนนนี้

ในสมัยโบราณ สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวถนนโบราณ 

การศึกษาเสนทางโบราณ (ราชมรรคา) 

โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม

โดย กองบรรณำธิกำร

สัมภาษณ์พิเศษ
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 The cover story presents the study of the royal 

road, the cultural linkage from Angkor to Phimai and 

other related religious places, such as Prasat Phanom 

Roong and Prasat Muang Tum. The former kings of 

Khmer empire during Angkor period (B.E. 1333-1974) 

for more than 600 years. Jayavarman VII (B.E. 1724-

1762) was the great king of Khmer empire. He was a 

founder of Angkor Thom that was the former eminent 

capital city of Khmer empire. During Jayavarman VII 

regime, the Khmer empire was eminent and could 

broaden the civilization widely, including the northeast 

region of current Thailand. The editorial of Nature and 

Environment Journal had opportunity to interview 

Colonel Associate Professor Dr. Surat Lertlum, 

co-director of the Living Angkor Road Project (LARP). 

This project applied archaeological study and the 

integrated technologies for cultural study including 

remote sensing, geographic information system (GIS) 

and other related science and social science knowledge 

to generate knowledge and new research approach.

 
Beginning of Living Angkor Road Project 

(LARP)

 The LARP project was begun in 2005 by 

Khmer and Thai researchers from Chulachomklao 

Royal Military Academy, Silpakorn University, Fine 

Arts Department of Thailand and the Authority for the 

Protection and Management of Angkor and the Region 

of Siem Reap (APSARA) Cambodia. This project 

involved detailed studies of the royal road from the 

Khmer former capital of Angkor (currently in Siem 

Reap, Cambodia) to Phimai, Nakhon Ratchasima, 

Thailand, its utilization, the people who had lived and 

used the royal road and the culture that is now 

disappeared. The most advanced technologies were 

applied together with the archaeology and anthropology 

studies. The results from this multi-disciplinary study 

yielded the knowledge about the Angkorian road 

network in the form of physical evidence, geographic 

properties, and archaeological information about the 

royal road and the surrounding areas and the live of 

people who used to live along the royal road from 

Angkor to Phimai.

Connection from Technologies to Archeology

 The mentioned research project applied remote 

sensing and GIS to specify position of the area explored 

and analyze. Dr. Surat Lertlum explained the technology 

cannot be applied to all situations because of its 

limitations. As a result, the study of this project had to 

consider the related sciences and technologies to study 

the royal road to identify the new knowledge, such as 

by Editorial Board

Application of advanced technologies 

to study of the Royal Road 

from Angkor to Phimai
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ชุมชนโบราณที่มีความสัมพันธ์กับถนนโบราณ โดยในการใช้

เทคโนโลยีส�ารวจระยะไกล ท�าให้เห็นภาพของสภาพแวดล้อม

โดยรอบทั้งในอดีตและปัจจุบัน และความต่อเนื่องของการ

ตัง้ถิน่ฐาน รวมทัง้การวเิคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดทีีไ่ด้จาก

การส�ารวจและเก็บข้อมูล เช่น แนวถนนโบราณ สะพานหิน 

ธรรมศาลา อโรคยาศาลา ปราสาทหินต่างๆ แหล่งโลหะกรรม 

และแหล่งผลติ เป็นต้น ท�าให้สามารถวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์

ของแหล ่งโบราณคดีกับแนวถนนโบราณร ่วมกับข ้อมูล

ในด้านอื่นๆ เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยา ข้อมูลทางมานุษยวิทยา 

จากนัน้ได้น�าข้อมลูเหล่านีม้าจดัท�าเป็นฐานข้อมลูทางภมูศิาสตร์ 

เพื่อน�าไปวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ต่อไป” 

พ.อ. รศ. ดร. สุรัตน์ อธิบายและยกตัวอย่างกิจกรรม

การด�าเนินการศึกษาส�าหรับการศึกษาทางด้าน Remote 

Sensing และ GIS รวมทั้งมีการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ

1. จัดท�ำฐำนข้อมูลและระบบข้อมูลจ�ำเพำะของ

แหล่งโบรำณคดี

โดยอาศัยพิกัดภูมิศาสตร์ เขตการปกครอง ลักษณะ

ของแหล่งตามแนวถนนโบราณเป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ของแหล่งโบราณคดีกับแนวถนนโบราณ ร่วมกับข้อมูล

ด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา cross section ของแนวถนนโบราณ 

การศึกษาสะพานโบราณจากการขุดค้นทางโบราณคดีและ

จากการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม การศึกษาผังเมืองโบราณ

จากภาพถ่ายทางอากาศและการส�ารวจภาคพื้น ซึ่งสามารถ

น�ามาวิเคราะห์เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ ได้แก่

- การศึกษาเส้นทางต่างๆ จะผ่านแหล่งอุตสาหกรรม

โบราณ ข้อมูลเหล่านี้ เป ็นพื้นฐานในการศึกษาเชื่อมโยง

องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอารยธรรมของชุมชนโบราณของ

ชาวส่วย หรือกูย หรือกวย คนพื้นถิ่นในประเทศไทยและ

ประเทศกมัพชูาทีม่คีวามสมัพนัธ์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ท�าให้

สามารถวเิคราะห์การตัง้แหล่งอตุสาหกรรม แหล่งชมุชนโบราณ 

เนื่องจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้มีรูปแบบของการจัดตั้งที่ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

โดยสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูล Remote Sensing ข้อมูล

โบราณคดี ข้อมูลทางธรณีฟสิกส์

- การท�าแผนที่ของแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญตามแนว

ถนนโบราณบริเวณหมู่บ้าน Kol Village จังหวัดเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา ข้อมูลนี้มีความส�าคัญในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ

เรื่องการจัดสร้างและการใช้ถนนโบราณเส้นนี้เป็นอย่างมาก 

รวมไปถึงการพัฒนาระบบชลประทานโบราณในพื้นที่ศึกษา

ทั้งฝังไทยและกัมพูชาตามแนวถนนโบราณเส้นนี้ 

การศึกษาข้อมูลทางธรณีฟสิกส์ เพื่อศึกษาแหล่งถลุงโลหะโบราณ และเปรียบเทียบกับต�าแหน่งโลหะกรรม (จุดสีเหลือง) และต�าแหน่งเตา

เครือ่งเคลอืบโบราณ (จดุสแีดง)

Geo-physics information is used to study ancient iron production sites and compare with metallurgy (yellow spot) and location 

of ancient ceramic kiln (red spot)

สัมภาษณ์พิเศษ
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the purpose for constructing this royal road, the 

infrastructures existing along these roads, the ancient 

communities and the current communities that are still 

related to this royal road. Original aim was to identify 

and describe in view of an overall mapping of the royal 

road network known to date and settlement in the past, 

including analysis of archeological evidence from the 

exploration and data collection such as mapping of 

royal road, ancient stone bridge, Dharmashala (chapels 

of rest houses), Arogyashala (chapels of the hospitals), 

stone quary, ancient industrial sites and production 

source, etc. Therefore, archaeological and 

anthropological  knowledge together with  

geo-informatics, geo-physics and information 

technologies were utilized to identify and pinpoint the 

royal road from Angkor to Phimai that was described 

in the inscription about Jayavarman VII.

 

 Dr. Surat Lertlum explained how we utilized 

remote sensing and GIS for this study.

 1. Making database and specific information 

system of archeological resource based on 

geographical position, administrative district together 

with archaeological evident to analyze relationships of 

archeological resources and royal road as well as with 

other information such as cross section study of the 

royal road, locations and physical structures of ancient 

bridge together with city plan from aerial photographs 

and earth observation satellite images to study the 

ancient environment of the area.

 - The relationship of the royal road and ancient 

industry area was studied. This information was utilized 

as the basic data for the study connection to the ancient 

civilization, especially Kuy or Kuay minority, who are 

the local people in Thailand, Cambodia, and Laos that 

has been communicating with each other since the past 

until now. Its results can be used to analyze establishment 

of ancient industrial sites, ancient communities since 

the sites mainly depend on environment and natural 

resources. It is possible to re-check from the remote 

sensing, archeological and geo-physics information of 

their activities.

แผนที่บริเวณหมู่บ้าน Kol Village ประเทศกัมพูชา
Map of the ancient community in Kol Village, Cambodia
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- ตามจารึกปราสาทพระขรรค์บันทึกว่าพระเจ้า 

ชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างธรรมศาลาหรือศาสนสถานประจ�า

ที่พักคนเดินทางจ�านวน 121 แห่ง ควบคู่ไปกับอโรคยาศาลา

หรือศาสนสถานประจ�าสถานพยาบาล จ�านวน 102 แห่ง ตาม

จารึกปราสาทตาพรหมสันนิษฐานว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

สร้างธรรมศาลาเหล่านี้เพื่อเป็นทานแก่ผู ้เดินทาง รวมทั้ง  

อโรคยาศาลาซึง่เป็นศาสนสถานประจ�าโรงพยาบาลเป็นทานแก่ 

ผู้เจ็บป่วย แต่อโรคยาศาลา ไม่ได้จ�าเป็นต้องอยู่ในเส้นทางถนน

เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบการสร้างสระน�้า อยู่ตามแนวถนน

โบราณโดยระบุว่าธรรมศาลามีจ�านวน 17 แห่งอยู่ตามรายทาง

จากเมอืงพระนครไปยงัเมอืงพมิายทีเ่รยีกกนัว่าเส้นทางปราสาท

ขอม โดยได้มีการค้นพบธรรมศาลาที่ยังขาดอยู่จ�านวน 2 แห่ง

ตามแนวถนนโบราณเส้นนี้ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบแนวถนน

โบราณต่อเนื่องออกจากเมืองพิมายมาทางทิศตะวันตก

- พบสะพานศิลาแลง อายุมากกว่า 800 ปี โดย

เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมไม่สามารถมองเห็นได้ แต่อาศัย

การส�ารวจภาคสนาม เนื่องจากสะพานนี้จะราบไปกับพื้น ไม่มี

ส่วนโค้ง หรือไม่มีราวสะพานให้มองเห็นได้ 

2. จัดท�ำแผนที่ข้อมูลพื้นฐำนรำยละเอียดสูงส�ำหรับ

พื้นที่ศึกษำและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ใน 

ช่วงเวลำต่ำงๆ 

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 

และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อตรวจสอบ 

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆ เช่น การศึกษา

ลักษณะของผังเมืองตามแนวถนน 

3. วเิครำะห์แหล่งอตุสำหกรรมโบรำณตำมแนวถนน

โบรำณ

การศกึษาจากภาพถ่ายจากดาวเทยีมข้อมลูสารสนเทศ 

ภมูศิาสตร์และข้อมลูจากการส�ารวจเพือ่น�ามาจดัท�าแผนทีแ่สดง

การกระจายตัวของแหล่งถลุงเหล็กสมัยโบราณ ซึ่งเห็นได้ว่า

แหล่งถลงุเหลก็สมยัโบราณกระจายอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามสมัพนัธ์

กับแนวถนนโบราณ โดยเฉพาะบริเวณอ�าเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ ทั้งนี้เห็นได้ว่า แหล่งถลุงเหล็กส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่

แยกจากแหล่งเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณแต่มีบาง

แหล่งที่พบว่าแหล่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้ง 2 ชนิดปรากฏ

อยู่ที่ท�าเลเดียวกัน จากการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้

ชัดเจนว่าแหล่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสมัยโบราณทั้ง 2 

ประเภทส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ในพื้นที่ราบลุ ่มต�่าซึ่งจัดเป็นที่ราบ 

น�้าท่วมถึง (Floodplain) และตั้งอยู่ใกล้แนวล�าน�้าธรรมชาติ

โบราณสายต่างๆ และขนาดต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่นี้โดยพบว่า

แหล่งเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างล�าน�้าธรรมชาติระหว่าง 30-400 เมตร 

ทัง้นีค้งเป็นเพราะพืน้ทีร่าบลุม่ใกล้ล�าน�า้เป็นทัง้แหล่งดนิส�าหรบั

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงร่องรอยแนวถนนทางด้านตะวนัตกของเมอืงพมิาย
Aerial Photograph Showing Trace of Ancient Route in the West Side of the Route of Phimai
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สะพานศิลาแลง
Laterite Bridge

 - Mapping the archeological sites along the 

royal road at the area of Kol Village, Siem Reap 

province in Cambodia. This information is extremely 

important for analysis of urban area along the of the 

royal road, including ancient irrigation system, city 

planning of the communities along the royal road in 

Thailand and Cambodia.

 - According to the stone inscription at Prasat 

Pra Khan, the content mentioned that King Jayavarman 

VII constructed 121 Dharmshala (Chapel of the rest 

house or religious place for traveler). There were 17 

Dharmshala along the royal road from Angkor to 

Phimai. Moreover, there were the construction of water 

structures for the travelers along the royal roads as also 

mentioned in the inscription.

 - Since the Laterite Bridge is flat with the 

ground without visible curvature or railing, the remote 

sensing technology could not find these 800 year old 

laterite bridges, but they were found by the fieldwork 

exploration. 

 2. Mapping and analyzing landuse change 

by comparing the aerial photographs of different 

period of times with detailed satellite image to 

investigate the changes of the areas in many duration 

of time.

 3. Ancient industrial sites along the royal 

road analysis.

 The information from satellite photograph, 

geo-informatics information and survey results were 

used to map the expansion of ancient iron smelting 

activities. It indicates that there were several iron 

smelting sites spread in the area, which had relationship 

with the ancient route, especially in the area of Ban 

Kruad District in Buriram province. Most iron smelting 

การท�าเกลือแบบโบราณบริเวณอ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Ancient Salt Making at Phimai District, Nakhon Ratchasima
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ใช้ในการท�าเตาถลุงเหล็กรวมทั้งเป็นแหล่งดินส�าหรับท�าทั้ง 

เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาและตัวเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ยัง

พบการท�าเกลือแบบดั้งเดิมที่บริเวณเมืองพิมายซึ่งสามารถ 

น�ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งอุตสาหกรรม

โบราณกับแนวถนนโบราณ

4. พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ผ่ำน 

เครือข่ำยอินเตอร์เนต 

มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของโครงการท�าให้การ

แสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการมีความ 

น่าสนใจในการแสดงผลมากขึ้นและได้พัฒนาระบบสามมิติของ

โบราณสถานตามแนวถนนโบราณเพื่อใช้ประกอบการน�าเสนอ

ต่อเยาวชนและผู้สนใจ

การพัฒนาองค์ความรู้

การประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการพัฒนาข้อมูล

ทางวิชาการ การศึกษาของเยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ และการสร้างเครือข่ายการวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

โดยการขยายการศึกษาจะมุ ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่มีผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ท�าให้เห็นภาพความสัมพันธ์

ของวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคในอดีตที่ผ่านมาที่จะค้นพบ 

ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ

วัฒนธรรมโดยรวมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบัน 

ได้แก่

- การศึกษาโบราณคดีบริเวณพื้นที่ตามแนวระเบียง

วัฒนธรรมตะวันตก-ตะวันออก เพื่อน�ามาพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 

Geo-Ontology ฐานข้อมูลที่เชื่อมระหว่างต�าแหน่งและเวลา

- การศึกษาเครือข่ายการคมนาคมโบราณที่เชื่อมโยง

กันของประเทศไทย ลาว และเวียดนาม

- จดัท�าพพิธิภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลู

ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษา โดยเชื่อมโยงข้อมูลต�าแหน่งวัตถุ

โบราณ ประวัติความเป็นมา ช่วงเวลาที่มี ช่วงเวลาที่ค้นพบ 

ตลอดจนความหมายของวัตถุนั้นๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทาง

วัฒนธรรม ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกฉียงใต้

นอกจากการขยายพื้นที่การศึกษาความสัมพันธ์ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นไปในพื้นที่ต่างๆ แล้ว พ.อ. รศ. ดร. สุรัตน์ ยัง

ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความ 

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ได้แก่

The Study of Ancient Communication Networks in Thailand, Lao and Vietnam
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sites disbursed separately from ancient ceramic kiln 

sites.  However, some sites related to both types in the 

same area is also exist. According to geographical 

analysis, both iron smelting and ceramic kiln sites were 

located in the low land floodplain and near the ancient 

natural water way of different sizes. These sites were 

far from the water way for the maximum of 

approximately 300-400 meters. Moreover, salt making 

was found in the area of Phimai as well. This information 

can be used to analyze the connection between ancient 

industrial sources and ancient communication network.

 4. Geo-informatics database development 

though internet network.

 There was a development of geo-informatics 

database connecting to internet network that scholars 

can access the research information directly, and there 

was a development of  3D system of ancient places 

along the royal road to support the presentation to the 

youth and interested people.

Knowledge Development

 The research project had generated knowledge 

for academic development, youth education, 

international relations and Southeast Asia research 

network. In addition, the archeological study was 

expanded to the area of east-west cultural corridor with 

the development of  Geo-Ontology database showing 

linkage during position and time.

 Developing an electronic museum from the 

cultural database of the study areas by linking positions 

of ancient materials, history, lasting duration, 

discovering duration, and meaning of materials will be 

the future cultural information resource in the Southeast 

Asia.

 Moreover, there was expansion of study areas 

to study relationship between local culture in many 

areas. Dr. Surat Lertlum also developed the technology 

for more accurate analysis including: aerial 

photographing with drone to obtain more details and 
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- การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

(drone) ท�าให้ข้อมูลเชิงพื้นที่มีความละเอียดและแม่นย�ามาก 

ยิ่งขึ้น เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเส้นทางน�้าไหล และ 

ภูมิทัศน์ (landscape) ลักษณะคันดินเก่าตามแนวถนนโบราณ

เป็นต้น

- การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (drone) ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการพัฒนาบอลลูนและใบพัดด้วย

ระบบไฮบรดิ เพือ่ให้อยูน่ิง่และนานมากยิง่ขึน้รวมทัง้ตดิอปุกรณ์

ถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงการยุววิจัย

นอกจากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว พ.อ. รศ. ดร. 

สุรัตน์ เลิศล�้า ได้น�าองค์ความรู้และประโยชน์จากการศึกษา  

มาต่อยอดและขับเคลื่อนกิจกรรมเยาวชน จนได้เกิดเป็น

โครงการยุววิจัยระหว่างเยาวชนไทย-กัมพูชาขึ้น เพื่อพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนไทยและกัมพูชาในเชิงการศึกษา

วิจัยร่วมกัน เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณคดีท้องถิ่น  

สถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ โดยโครงการได้ด�าเนนิการแล้ว

ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ส่งผลให้เกิดการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างเยาวชน

ของสองประเทศในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน 

การด�าเนินโครงการที่ผ่านมาท�าให้ได้เห็นศักยภาพ

ของเยาวชนทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ของกันและกัน สร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในทาง

สร้างสรรค์ จะเห็นได้จากความสนใจ ใส่ใจของเยาวชนที่ร่วม 

โครงการฯ ได้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่เป็น

ประโยชน์ซึง่กนัและกนัจนเกดิเป็นเครอืข่ายในการพฒันาแหล่ง

วัฒนธรรมท้องถิ่นและอารยธรรมโบราณ เพื่อสร้างความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่อไปได้เป็นอย่างดี

พ.อ. รศ. ดร. สุรัตน์ ได้สรุปทิ้งท้ายว่า “อย่าคาดหวัง

กบัข้อมลูว่าจะได้ครบ 100 เปอร์เซนต์ เนือ่งจากพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง 

มีสภาพที่ไม่เหมือนกัน แต่เราควรจะศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

ให้มีความถูกต้องมากที่สุด เพื่อเชื่อมโยงไปสู่มิติอื่นๆ อย่าง

สร้างสรรค์ และอยากให้โครงการนี้ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

โดยรวม ในด้านวิชาการ ด้านการศึกษาและความเข้าใจ 

ของเยาวชน และที่ส�าคัญคือ ความสัมพันธ์ ความเป็นมิตร

ระหว่างประเทศ ตลอดจนเกิดความรักและหวงแหนในสมบัติ

แผ่นดินร่วมกัน”
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accuracy of the information as well as obtaining most 

updated information. Also, developing drone with 

Khon Kaen University to develop hybrid balloon and 

propeller for more still and last longer, including higher 

quality camera and sensor.

Youth Research Project

 According to the studies aforementioned, the 

Khmer-Thai researcher team brought the knowledge 

and usefulness from the studies to propel youth 

activities. As a result, the Youth Research Project was 

founded between Thai and Cambodian youth to develop 

relationship between Thai and Cambodian youths in 

terms of doing co-research towards local culture, local 

archaeology, historical places that were conducted in 

both Thailand and Cambodia, which influence on 

understanding and good relationship between Thai and 

Cambodian youth to survive together peacefully and 

sustainably.

 The project operation presents the potential of 

youth in both countries to learn the local arts and culture 

of each other and build up good relationship and 

friendship creatively. The youth’s interests and attention 

in the project were transmitted, exchanged, and shared, 

which were useful and created the network of local 

culture and ancient civilization resource development 

network that generates good understanding towards 

sharing culture effectively.

 Dr. Surat Lertlum finally concluded that, 

“Don’t expect to get complete 100 percent of 

information from technologies because each problem 

is different; however, we should try to study and analyze 

it based on the most accurate to link it to other 

dimensions creatively. I would also like this project to 

benefit the whole society in terms of academic, 

education and understanding of the youth, and the most 

important focus is international relationship and 

friendship, including affection and caring for national 

properties.
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ระบบนิเวศทะเลและชายฝง ระบบนิเวศเกาะ และระบบนิเวศ

นํ้าจดื ทาํใหเปนภูมภิาคที่มีความหลากหลายทางชวีภาพถึงราว

รอยละ 20 ของโลก แมจะมีพื้นที่เพียงรอยละ 3 ของพื้นที่โลก 

ทั้งนี้ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดระดับโลก

มีจํานวน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส

ความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณของ

อาเซียนมีคุณูปการตอความเปนอยูของประชาชนในภูมิภาคนี้

อยางเหลอืคณา วถิชีวีติของผูคนอาเซยีนผกูพนัอยูกบัธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชวีภาพอยางแยกจากกนัไมได อาจจะ

มองไดวาเปนวัฒนธรรมรวมของอาเซียนที่ยึดเอาเรื่องการ

เคารพธงชาต ิความเชือ่ศาสนา เขามาผนวกรวมกบัวถิชีวีติ หรอื

การดําเนินชีวิต เพื่อเปนการสรางสมดุลระหวางมนุษยกับ

ธรรมชาติและลวนแตมีต นรากทางวัฒนธรรม หรือมีทุน

ทางวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน

การคงอยูของอัตลักษณดั้งเดิมของชุมชนและทองถิ่น

ในอาเซียน ไมวาจะเปนประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม หรือแม

กระทั่งระบบเชิงนิเวศที่สมบูรณ รวมถึงอัตลักษณที่ประยุกตกับ

สังคมสมัยใหมที่พอเหมาะพอควร ลวนเปนเสนหของอาเซียน

ทีด่งึดดูผูคนจากภมูภิาคอืน่ๆ เขามาเยีย่มเยอืน หรอืกระทัง่ทีส่ดุ

มีความประทับใจในอัธยาศัย ความเปนมิตรไมตรี ความอุดม

สมบูรณของพืชพรรณธัญญาหารจนกระทั่งแขกผู มาเยือน

ยึดเปนเรือนตายก็มีอยู ไมนอย ถาพิจารณาดูปจจัยตนทุน

ที่กอใหเกิด ลวนมีที่มาจากทรัพยากรและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณของภูมิภาคอาเซียน การเรียนรู

ของมนษุยในดานศลิปะ วรรณกรรม วฒันธรรม ภมูปิญญาทองถิน่ 

ในวันอาเซียน (8 สิงหาคม) ป 2554 ทุ กประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดเริ่มชักธงอาเซียนควบคูธงชาติของตนใน

เมืองหลวงของอาเซียน และในสถานเอกอัคราชฑูตที่ตั้งอยู ณ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศ ซึ่งจะเปนสัญลักษณ

ที่สําคัญของการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ 

แตละประเทศกําลังเรงดําเนินการเตรียมความพรอมของ

ประเทศตนเพื่อรับมือกับการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนภูมิภาคที่รํ่ารวยไปดวย

ทรัพยากรธรรมชาติไมนอยหนาภูมิภาคแหงใดในผืนโลกนี้เลย 

สุวรรณภูมิเปนดินแดนแหงทองคํา หมายถึงดินแดนที่มี

ความอุดมสมบูรณ มีเรื่องเลาขานกันวา ตั้งแตครั้งพุทธกาลนั้น 

พอคาชาวอินเดียไดเดินทางมาติดตอคาขายกับประเทศ

ทางดานตะวันออก ดังปรากฏในคัมภีรปูณาณะถึงนักเดินเรือ

ชาวอินเดีย ที่ เดินเรือไปยังชายฝ   งของดินแดนเอเซีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ในคมัภรีพทุธศาสนาของบาลแีละมลินิทปญญา 

ไดกลาวทํานองเดียวกันถึงพอคาที่ชอบแลนเรือไปคาขายทาง

ทิศตะวันออกที่รูจักนาม สวรรณภูมิหรือสุวรรณทวีปนั้นเปน

ดินแดนแหงทอง คือ ดินแดนแหงความมั่งคั่ง ถาผูใดตองการ

แสวงโชคและความรํ่ารวยจะตองเดินทางไปยังดินแดนแหงนี้

นอกจากทองคําและรัตนชาติอันเปนทรัพยากรธรณี

ทีส่าํคญั อาเซยีนยงัอดุมไปดวยความหลากหลายของชนดิพนัธุพชื

และพนัธุสตัว ความหลากหลายทางชวีภาพของภมูภิาคอาเซยีนนี้ 

มีอยูในหลากหลายระบบนิเวศที่แตกตางกัน 8 ระบบ ไดแก 

ระบบนเิวศเขาสงู ระบบนเิวศปาดบิชืน้ ระบบนเิวศปาฝนเขตรอน 

ระบบนเิวศปาเขาหนิปนู ระบบนเิวศพืน้ทีชุ่มนํา้ ระบบนเิวศเกษตร 

* นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ฝายความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ขุมทรัพยแหงสมาคมประชาชาติแหงอาเซียน
ปทมา ดํารงผล*
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On ASEAN Day (8th August) in 2011, every 
ASEAN members have started to raise the ASEAN flag 
together with the national flags at the embassies of all 
ten ASEAN members since it is a significant identity of 
a pace to ASEAN Community (AC). Moreover, each 
country has been preparing themselves for the AEC 
in 2015.

Southeast Asia, or SEA region is rich in 
natural resources. It is a golden kingdom which 
means abundant. There is a story saying that an Indian 
merchant traveled to the east of Southeast Asia as 
appeared in Punana Bible. The eastern part is called 
Suvarnabhumi or Suvarnadvipa that is the golden land 
and the land of wealthiness. Anyone who wishes to find 
luck and richness has to come to this land.

Not only gold and gemstones are important 
underground resources, but also a variety of plants and 
animals. Biodiversity in this SEA region is in a 
variety of different ecological systems: sheer rock, rain 
forest, tropical rain forest, limestone forest, wetlands, 
agricultural ecosystems, ocean and mangrove 
ecosystem islands, and freshwater ecosystems, which 
comprises 20 percent of the world’s biodiversity. 
Although SEA is covered only 3 percent of the world’s 
surface areas, but it has the highest trend of 

biodiversity in the world, especially in these three 
countries: Indonesia, Malaysia and the Philippines.

Abundant biodiversity of SEA is extremely 
useful for ASEAN people. ASEAN people’s way of life 
adjoins inseparably the nature and biodiversity. It can 
be said that raising national flag together with ASEAN’s 
religion respect, way of life and survival are co-culture 
to build up a balance between human and nature, which 
is based on culture or having similar culture.

Persistence of original identity of local 
communities in ASEAN is not only custom, good 
culture and abundant ecological systems, but it also 
includes identity applied appropriately in the modern 
society. This is a charm of ASEAN that attracts 
people from other regions to visit and be impress with 
its courtesy, friendliness, abundance of valuable 
plants and animals and finally many people decided to 
settle down here. The influential factors are natural 
resources, abundant biodiversity, artistic learning, 
literature, culture, wisdom, religious beliefs, including 
science and technology helping the studies of 
biodiversity.

AEC is a regional integration or regionalism of 
an association of Southeast Asia countries under the 
cooperation framework between SEA, ASEAN 

Biodiversity, 
Treasure of the National  

Association of ASEAN

Patama Domrongphol*

* Environmentalist, Senior Professional Level, Biodiversity Division
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ความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ก็มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ ไดรับแรงบันดาลใจหรือพัฒนา

ผานการเรียนรูจากความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสิ้น

ASEAN Community ซึ่งถือเปนการบูรณาการรวมกัน

ในระดับภูมิภาค หรือภูมิภาคนิยม ซึ่งเปนการรวมตัวกันภายใต

ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต โดยมีกรอบความ

รวมมือตางๆ เกิดขึ้น ภายใตสามเสาหลัก คือ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Secirity Community - 

ASC) และเสาหลักสุดทายก็คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) 

ซึง่กถ็อืไดวาเปนอกีหนึง่เสาหลกัทีม่คีวามสาํคญั ทัง้นี ้เพือ่เปนการ

สรางความเขาใจรวมกัน การเปนเอกภาพรวมกัน ใหภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตอยู รวมกันภายใตสังคมที่เอื้ออาทร 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาในทุกๆ ดาน รวมถึง

เปาหมายสูงสุด คือ การสรางอัตลักษณรวมกันของประชาคม

อาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2558 นั้น 

สอดคลองกับ Motto หรือคําขวัญของอาเซียน คือ “One 

Vision, One Identity, One Community” นั่นเอง

ในสวนของความพรอมของอาเซียนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อเขาสูประชาคม

อาเซียน เนื่องดวยอาเซียนถือกําเนิดมาจากการแสวงหา

สันติภาพและสรางความมั่นคงของภูมิภาค รวมทั้งการสงเสริม

ความรวมมอืทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมบนพืน้ฐานของ

หลกัการ “วถิอีาเซยีน” (ASEAN Way) ซึง่ประกอบดวย (1) การ

ไมแทรกแซงกิจการภายใน (Non-interference) (2) การสราง

ฉันทามติ (Consensus Building) และ (3) การดําเนินการเพื่อ

รักษาผลประโยชนสูงสุดของประเทศเปนสําคัญ (Preference 

for National Implementation of Programs) ซึ่งแมวา

หลกัการดงักลาวจะชวยใหอาเซยีนสามารถตกลงรวมมอืกนัเขาสู

ระบบประชาคมอาเซียนได แตหลักการดังกลาวกลับกลายเปน

ขอจํากัดของอาเซียนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กลาวคือ การไมแทรกแซงกิจการภายในอยาง

เครงครดักลายเปนอปุสรรคตอการยอมรบัมาตรการทีเ่ปนไปได

ในทางปฏิบัติรวมกัน เชน กรณีการแกไขปญหาหมอกควัน

ขามแดน ที่อินโดนีเซียรวมลงนามความตกลงอาเซียนวาดวย

มลพิษจากหมอกควันขามแดนลาชา ทั้งที่เปนตนกําเนิดของ

ไฟปาและมลพษิ การสนบัสนนุทรพัยากรทีไ่มเพยีงพอ กลาวคอื 

อาเซียนยังขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญ แหลงเงินทุน และการ

สนับสนุนเชิงองคกร และแมจะไดรับการจัดอันดับใหเปน 

“ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดของโลก” 

แตอาเซียนก็เปนภูมิภาคที่มีชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม

เปนจํานวนมาก โดยมาเลเซียมีชนิดพันธุที่ถูกคุกคามหรือใกล

สูญพันธุ 1,092 ชนิดพันธุ อินโดนีเซีย 976 ชนิดพันธุ ฟลิปปนส 

944 ชนิดพันธุ สวนใหญเปนพันธุพืช รวมทั้งมีพื้นที่สําคัญ

ระดับโลกดานความหลากหลายทางชีวภาพที่กําลังถูกคุกคาม 

(Biodiversity Hotspots) อยูถึง 25 แหง มีการประมาณวา

หากอัตราการสูญเสียพื้นที่ปาไมยังคงอยูในระดับนี้ อาเซียนจะ

สูญเสียพื้นที่ปาไมราว 1 ใน 3 และสูญเสียพันธุพืชพันธุสัตว 

และความหลากหลายทางชีวภาพถึงรอยละ 42 ภายในป 

พ.ศ. 2643

อยางไรกด็ ีทีน่ายนิดอียางยิง่ทีอ่าเซยีนมกีลไกสนบัสนนุ

เชิงองคกรซึ่งชวยเหลือกํากับดูแลแกไขปญหาความรอยหรอ

ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในภูมิภาคนี้ ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(ASEAN Centre for Biodiversity) กอตั้งขึ้น เพื่อใหประเทศ

สมาชกิอาเซยีนเปนศนูยทีส่งเสรมิการอนรุกัษความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อชวยประเทศสมาชิกอาเซียนในการสรางกรอบ

การดําเนินงาน วิธีการดําเนินงานและการบริหารจัดการ

เชิงสถาบันและดานเทคนิค ผานความรวมมือระดับภูมิภาค

เกี่ยวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ

ดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 3 ประการของอนุสัญญา

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ คือ

• สงเสรมิและสนบัสนนุประเทศสมาชกิในการอนรุกัษ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

• การใชประโยชนอยางยั่งยืน

• การแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรม

อยางเทาเทียมและยุติธรรม
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Security Community (ASC), and ASEAN Socio-
Cultural Community (ASCC). This cooperation is 
regarded as a pillar to build up strength and unity in 
Southeast Asia. Southeast Asian people survive with 
generosity, good quality of life, and development, 
including ultimate goal that is to build up identity that 
was held in 2015, which conform to ASEAN Motto, 
“One Vision, One Identity, One Community.”

In terms of readiness in natural resources and 
environment management, ASEAN was originated 
from the seek of peace and regional stability. The 
support of business, social and cultural cooperation that 
belong to the principles of ASEAN Way that consists 
of 1) non-domestic interference,  2) consensus building  
and 3) preference for National Implementation of 
programs. These principles enable ASEAN to  
cooperate with each other to propel AEC, but it also 
becomes limitation of ASEAN in managing natural 
resources and environment. Non-domestic interference 
became obstacle for co-measure acceptance such as 
finding the solution for fogging problem. Indonesia was 
late to accede the agreement of fogging pollution, 
although it is a cause of wildfire and pollution. 
Moreover, there is still insufficient support from the 
government sector. ASEAN has also lacked of relevant 
experts, financial resources, and organizational support. 
Even though it is ranked to be “the most highest level 

of biodiversity” region in the world, ASEAN is a region 
that have a lot of endangered plants. There are 1,092 
species of animals in Malaysia, 976 species in Indonesia 
and 944 species in the Philippines that closed to 
extinction, and 25 biodiversity hotspots are also 
endangered. This can led to the loss of one-third forest 
areas, and also the loss of plants and animals and 
biodiversity about 42 percent within the year 2100.

Fortunately, ASEAN has an organizational 
support mechanism that facilitate solving the problem 
of depletion of natural resources and biodiversity in this 
region. ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) was 
founded to be a center for biodiversity conservation and 
help ASEAN members to develop the operational 
framework, operating methods and organizational 
management and technique through regional 
cooperation. The operation has been processed 
conforming to the three objectives of Convention on 
Biological Diversity:

• to support the member countries for 
biodiversity conservation

• to use it sustainably
• to equally and fairly share benefits from the 

utilization of genetic resources
As ASEAN Center for Biodiversity was 

founded and completely operated since 2007, 
it has ideal role and capacity to effectively 
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นับตั้งแตศูนยอาเซียนฯ ไดถูกจัดตั้งและดําเนินงาน

อยางเต็มรูปแบบเมื่อป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ไดมีบทบาทและ

ศักยภาพเปนศูนยความเปนเลิศในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ

ในการสงเสริมการอนุรักษและจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพเรื่อยมาจวบจนปจจุบัน และชวยเหลือสมาชิก

อาเซียนอยางแข็งขันในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ

และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

ตัวอยางที่เปนผลการดําเนินงานที่เห็นชัดเจนคือ จํานวนพื้นที่

คุมครองที่เปนอุทยานมรดกแหงอาเซียน ไดรับการประกาศ

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พื้นที่คุมครองในอาเซียน อาทิ กัมพูชา 

และไทย มมีากกวารอยละ 20 ของพืน้ทีป่ระเทศ ในขณะทีบ่รไูน 

อินโดนีเซีย ลาว และฟลิปปนส มีมากกวารอยละ 10 โดย

แนวโนมการเพิ่มพื้นที่คุ มครองในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากป 

พ.ศ. 2552 ซึ่งเกิดจากความพยายามในการประกาศพื้นที่

อุทยานมรดกโลกอาเซียนเพิ่มขึ้น ภายใตการผลักดันของ

ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะ

ฝายเลขานุการของคณะกรรมการอุทยานมรดกแหงอาเซียน 

จนปจจุบันมีจํานวน 36 แหง (บรูไน 1 แหง กัมพูชา 2 แหง 

อินโดนีเซีย 3 แหง ลาว 1 แหง มาเลเซีย 3 แหง เมียนมาร 

7 แหง ฟลิปปนส 7 แหง สิงคโปร 2 แหง เวียดนาม 5 แหง 

และไทย 5 แหง) การดําเนินงานเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ

นักอนุกรมวิธานระดับภูมิภาคอาเซียน ตามโปรแกรมการริเริ่ม

ทั่วโลกทางอนุกรมวิธานภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลาก

หลายทางชีวภาพ เพื่อใหนักอนุกรมวิธานมีความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งในกิจกรรมที่ศูนยอาเซียนฯ 

ดําเนินการมาตลอด คือ การเสริมสรางความเขาใจและพัฒนา

ศักยภาพของชาติสมาชิกอาเซียนในการสรางความตระหนักรู

เกีย่วกบัความสาํคญัของการรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ

ใหกับประชาชน

ทีก่ลาวมาแลวขางตนเปนเพยีงตวัอยางการดาํเนนิงาน

ของศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการ

ทํางานเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการอนุรักษ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยในฐานะหนึ่ง

ในสมาชิกอาเซียน ก็ไดรับประโยชนจากการสนับสนุนดังกลาว

อีกดวย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชดาํเนนิเยอืนศนูยอาเซยีนวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity) ในวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2552 เพื่อทรงทอดพระเนตรกิจกรรมตางๆ ที่

ดําเนินการโดยศูนยอาเซียนฯ ดวยพระองคเอง ในพระวโรกาส

เสด็จเยือนสาธารณรัฐฟ ลิปป นส ระหว างวันที่  16-20 

พฤศจิกายน 2552

ประเทศไทยยังมีภารกิจอีกมากมายเพื่อเตรียม

ความพรอมกอนที่เราจะเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

ประชาชนชาวไทยจะติดตามพัฒนาการของอาเซียน สะสม

ความรู และชวยเตรียมความพรอมของตนเองเพื่อใหไทย

สามารถใชประโยชนจากการเปนสวนหนึ่งของประชาคม

อาเซียนไดอยางสูงสุดและมีบทบาทนํา และสรางสรรค

ในอาเซยีน เพือ่ใหสมกบัการทีไ่ทยเปนผูกอตัง้อาเซยีนเมือ่ 44 ป

ที่แลว

อาเซียนจะไมประสบผลสําเร็จไดเลยหากขาดการ

สนับสนุนจากประชาชน ดังนั้น การสรางความตระหนักรู 

ของประชาชนอาเซยีน จงึเปนเรือ่งทีส่าํคญัยิง่ซึง่ตองดาํเนนิการ

ทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ แตละประเทศกําลังเรงการ

ดําเนินการเตรียมความพรอมของประเทศตนเพื่อรับกับการ

เปนประชาคมอาเซียนในป 2558

อนึง่ ในป ค.ศ. 2015 หรอืป พ.ศ. 2558 เปนปทีส่าํคญั

ที่องคการสหประชาชาติทั้งหลายจะไดหารือรวมกันอีกครั้ง 

เพื่อติดตามตลอดจนกําหนดทิศทางการดําเนินการรวมกันเพื่อ

การพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เนื่องดวย

เป นป สุดท ายของเป าหมายการพัฒนาแห งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals : MDG) ซึ่งเราก็จะได

ติดตามกันตอไปวา ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศที่

ลวนแตเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

รวมทั้งประเทศไทยจะมีการกําหนดทิศทางการดําเนินงานใน

ระดบัโลกดานการอนรุกัษและการใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพตอไปอยางไร 

สองโลก
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support biodiversity conservation and management in 
the region, and to help member countries to conserve 
and use biodiversity sustainably until now. The most 
prominent outcome is the continuous increase of 
preserved areas in ASEAN Heritage Park such as 
Cambodia and Thailand, more than 20 percent of the 
country land, while Brunei, Indonesia, Laos and the 
Philippines has preserving areas for more than 10 
percent. The increasing tendency of preserving areas in 
ASEAN occurred in 2009 by the attempt to designate 
the areas as ASEAN Heritage Park with the 
encouragement from ASEAN Centre for Biodiversity 
as a secretariat of ASEAN Heritage Committee. At 
present, there are 36 sites (Brunei (1), Cambodia (2), 
Indonesia (3), Lao (1), Malaysia (3), Myanmar (7), the 
Philippines (7), Singapore (2), Vietnam (5) and Thailand 
(5). The activities/tasks to enhance capacity of 
taxonomists in ASEAN are mainly implemented under 
the Global Taxonomy Initiative (GTI) of the Convention 
on Biological Diversity. Another ideal activities of 
ASEAN Center for Biodiversity include improving the 
understanding and raising the awareness of ASEAN 
members regarding the importance of biodiversity for 
their people.

Aforementioned are only some examples of 
implementations that ASEAN Centers has done in 
supporting the members to preserve the biodiversity. 
Thailand which is one of ASEAN members also gain 
benefits from this support.

Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn had visited the ASEAN Center for 
Biodiversity on 18th November 2009, to observe the 
activities operated by the ASEAN Center for 
Biodiversity when visiting the Philippines on 16-20th 
November, 2009.

Thailand has to do many other tasks to prepare 
for being a part of AEC. Thai people thus follow the 
development of ASEAN, collect related information 
and prepare themselves for ASEAN to seek for benefits 
as a member of AEC maximally, and to lead and create 
ASEAN, as Thailand was one of the founder of ASEAN 
forty-four years ago.

ASEAN cannot be successful without the 
support from its people; therefore, awareness 
establishment in ASEAN people is an important issue 
that has to be operated at regional and national level. 
Each country in ASEAN is accelerating their own 
preparations to cope with AEC in 2015.

The year of 2015 is the crucial year for the 
United Nations to discuss about the cooperating 
direction in developing business, society and 
environment, as it is the last year of the Millennium 
Development Goals (MDG). People in this world have 
kept an eye on it; how ten ASEAN member countries 
which all are parties to the Convention on Biological 
Diversity, including Thailand, orients the global 
operational direction towards the conservation and 
sustainable utilization of biodiversity.
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ดร.มัธยา รักษาสัตย*

โครงการ
ชุมชนอยูคูอุตสาหกรรม 

(ตอนที่ 2)

1. ความเดิม

 ในบทความตอนที่ 1 ไดกลาวถึงพื้นที่ศึกษา วัตถุประสงค หลักการ วิธีการดําเนินงาน ผลงานที่ผานมาและประโยชน

ที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ที่ไดจากการดําเนินงานโครงการชุมชนอยูคูอุตสาหกรรมตั้งแตป 2554 จนถึงป 2557 สรุปไดวา 

โครงการมีพื้นที่ศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เครื่องมือและกลไก

ดานการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน เพื่อสงเสริมการอยูรวมกันระหวางชุมชนกับอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน มีหลักการและวิธีการ

ดําเนินงานที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และบูรณาการความรูทองถิ่นกับความรูสากล โดยที่ผานมามีผลผลิต

หลายประการ ที่ชวยสงเสริมสนับสนุนและตอยอดความรูดานพรรณไมที่มีศักยภาพลดมลพิษ การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว

อยางเปนระบบ และการพัฒนายุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

 ในบทความนี ้จะไดกลาวตอไปถงึกระบวนการสงเสรมิสนบัสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ในการ

ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน และเปนตัวอยางในการสรางนโยบายสาธารณะจากการมีสวนรวมของประชาชน และ

บทเรียนที่ไดรับภายหลังจากการดําเนินการโครงการอยางตอเนื่องในป 2558

*  นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ สํานักสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. การสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนา

พื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน

 คณะทํางานโครงการชุมชนอยู คู อุตสาหกรรมได

พจิารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิน่และชมุชน

ในพืน้ทีศ่กึษา และมคีวามเหน็พองกนัวาองคการบรหิารสวนตาํบล

ตะพง มีศักยภาพเปนตัวอยางในการพัฒนาแผนผังพื้นที่สีเขียว 

แผนผงัแสดงทีโ่ลง (open - space  plan) และผงัชมุชน สาํหรบั

ใชเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ดวยตนเอง 

โดยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

เครอืขายโครงการชมุชนอยูคูอตุสาหกรรม  ไดรวมมอืกบัองคการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

Environment and Pollution

30
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558



Community-Industry 
Partnership Project 
(Part 2)

1. Background

Part 1 mentioned the study area, objectives, principles, operating procedures, accomplishments, and 
concrete benefits. The operation of the project from 2011 to 2014 can conclude that the project has study area in 
Rayong Province and is aimed to create policy, strategies, instruments and mechanisms to manage urban environment 
in order to promote sustainable partnership between community and industry. Such principles and procedures 
encouraged community participation and integrated local wisdom and global knowledge as there have been many 
outputs that have supported and enhanced local knowledge such as knowledge about the plants that have the 
protential to reduce pollution, the systematic reservation of green area, and development of strategies for urban 
environmental management in green industry.

This article would further remark the promoting and supporting process of local administrator competency 
on sustainable reservation and development of green areas as well as being role model on carrying out public policy 
derived from community participation and lessons learnt from continuous operation of the project in 2015.

Dr.Mathya Raksasataya*

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

2. The promotion of sustainable conservation 

and development of green area by public 

participation

  Project working group has considered 
readiness of local administration and community in the 
study area and agreed that Ta Pong Sub-district 
Administrative Organization (Ta Pong SAO) has 

potentially been model for development of green area 
plan, open-space plan, and community planning, which 
can be used as a tool to determine self-development 
direction with participation of local people. The office 
of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning and the network of Community-Industry 
Partnership Project, in coordination with Ta Pong SAO, 
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บริหารสวนตําบลตะพง จัดทํา “โครงการพื้นที่ตัวอยางสําหรับ

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน” และไดจัดตั้ง “คณะทํางาน

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนตะพงอยางยั่งยืน” เมื่อเดือน

กมุภาพนัธ 2558 โดยมเีปาหมายหลกัเพือ่รวมมอืกนัทาํงานเพือ่

นาํไปสูการจดัทาํขอตกลงในระดบัชมุชน เพือ่เปน “หลกัประกนั” 

สําหรับการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่สี เขียวและพื้นที่ โล ง

ในอนาคต (แผนภาพการดําเนินงานโครงการพื้นที่ตัวอยางฯ 

ดังแนบ) 

สิ่งแวดลอมและมลพิษ
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implemented “Project on Model Area for Sustainable 
Community Development” as well as established 
“Project Working Group for Sustainable Expansion of 
Green Area in Ta Pong community” in February 2015. 
The project has main objective to collaborate to reach 

an agreement at community level as a “security” for 
conservation and development of green area and open 
space in the future (see attached operation diagram of 
the model area project).  

The working group has comprised of 

Project implementation plan of the sample area for sustainable 
community development

Activities of Community – Industrial Partnership Project

Ta Pong Sub-district Administrative Organization’s responsible area
The sample area for community development for sustainable 

good quality of life and environment

Green areas and Open space 
plan in Moo 1 – 16 

of Ta Pong Sub-district

Community 
Participation

 Location and 
 size of Green 
 area
 Ownership
 Land 

 utilization
 Geography

Action plan and indicators 
for the pilot community

Community level agreements

Basic 
information e.g. 
socioeconomics, 

environment, 
vision etc.

Community 
and Stakeholder 

Participation

Community Map
(Physical map that identify the area 

development direction which is developed 
through the consultation process 

of local parties) Sustainable

Measures and 
implementation 

methods 
(e.g. local 

legislation)

Community 
Participation

Sustainable preservation and 
development of Ta Pong’s Green 

area and Open space for good 
quality of life and environment

Working Group
 Consist of members/citizen of Ta Pong 

 sub-district.
 Be the center of Ta-Pong project 

 management.
 Be the partner of Office of Natural 

 Resources and Environmental Policy 
 and Planning and Community – Industrial 
 Partnership network.
 Coordinate in Ta-Pong’s Green area and 

 Open space exploration for good quality 
 of life and environment preservation.
 Coordinate in developing and issuing 

 Green areas and Open space plan as a 
 database (“Collateral”) for land preservation.
 Co-learning the importance of Green areas 

 within the community e.g. the economic 
 and social values and sustainability. Also, 
 identify the types of Green area in Ta Pong 
 e.g. Green area for the riverside ecology 
 preservation, Green area for leisure, Green 
 area in mound forest and Green area for 
 pollution reduction.
 Coordinate in term of utilization, 

 communication and publication of the 
 “Suitable plants for the ecology system, 
 lifestyle and pollution reduction” kit.
 Coordinate in developing an action plan 

 and indicators for the Green area and Open 
 space preservation.
 Co-learning in developing the community 

 map and measures.
 Promote and drive for the launch of 

 local agreement/community map, measures 
 and methods (e.g. local legislation) for the 
 sustainable preservation and development 
 of Green area and Open space.
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 คณะทํางานชุดนี้ ประกอบดวยผูแทนชุมชน ผูบริหาร

และผูแทนองคการบริหารสวนตําบลตะพง และประชาชน 

โดยมีผู บริหารองคการบริหารสวนตําบลตะพงเปนหัวหนา

คณะทํางาน และมีผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนที่ปรึกษา พรอมทั้งทําหนาที่

บรหิารจดัการโครงการและสนบัสนนุดานวชิาการและเทคโนโลยี  

 ในการดาํเนนิงานทีผ่านมา ผูแทนคณะทาํงานโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนอยางยั่งยืน ผูแทนคณะทํางานโครงการ

ชุมชนอยูคูอุตสาหกรรม พรอมทั้งผูแทนชุมชน หนวยงานและ

องคกรในพื้นที่ ไดรวมมือกันสํารวจพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลง

ในตําบลตะพงในเบื้องตน โดยเนนพื้นที่สาธารณประโยชน และ

ผลการสํารวจพบวามีพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลงที่เหมาะสม 

สําหรับการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 49 แปลง มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,338 ไร 

(นับรวมพื้นที่สีเขียว 1,040 ไร ภายในคายมหาสุรสิงหนาท 

และนบัรวมเนือ้ทีแ่หลงนํา้) นอกจากนี ้ไดจดัทาํระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) พรอมทั้งแผนที่อิเล็กทรอนิกสและบัญชี

รายละเอียดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลง พรอมกับจัดการประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู แนวคิด

และประสบการณ ในการดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวและ

พื้นที่โลงในชุมชน เพื่อการรักษาระบบนิเวศ คุณภาพชีวิตและ

สิง่แวดลอม ตลอดจนเพือ่ระดมขอคดิเหน็และขอเสนอแนะจาก

ผูแทนชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของในเรื่องความถูกตองของ

ผลการสํารวจ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการเพื่อดูแลรักษาและ

พัฒนาพื้นที่ดังกลาว ซึ่งที่ประชุมไดขอสรุปอันเปนขอตกลง

ที่สําคัญในระดับชุมชน คือ ไดรับรองความถูกตองของผลการ

สํารวจดังกลาว และในรางแผนปฏิบัติการไดเนนถึงการสราง

จติสาํนกึและการประชาสมัพนัธ เพือ่ใหเกดิความรวมมอืในการ

อนุรักษและพัฒนาพื้นที่สีเขียว  ทั้งนี้ ในปจจุบัน ไดรับทราบวา

ชมุชนตะพงไดรวมมอืรวมแรงกนัปลกูไมยางนา  ในพืน้ทีส่าธารณะ

บางแหงทีม่คีวามสาํคญัในลาํดบัแรก เชน เปนศนูยกลางทีช่มุชน

ใชทํากิจกรรมรวมกัน และเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญเหมาะสมกับ

การปลูกตนไม   

 พรอมกันนี้ ยังไดมีการจัดทําเครื่องมือเพื่อสนับสนุน 

รณรงค และผลักดันการดําเนินงานในขั้นตอนปจจุบัน ไดแก 

 (1) การผลิตเอกสารเผยแพรฉบับที่ 3 ภายใตโครงการ

ชุมชนอยูคู อุตสาหกรรม คือ เอกสาร “พรรณไมลดมลพิษ 

เสริมสรางชีวิตชุมชนเมือง” ซึ่งเปนการประยุกตและบูรณาการ

ความรูและความรวมมือระหวางสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเครือขาย โดยเฉพาะ

สํานักงานหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

เอกสารฉบับนี้ประกอบดวยรายละเอียดสําคัญของพรรณไม 

พรอมภาพถายไมยนืตนทีม่เีรอืนยอดในระดบัชัน้บน และมคีวาม

เหมาะสมกบัพืน้ทีศ่กึษาและพืน้ทีใ่กลเคยีง สาํหรบัปลกูในพืน้ที่

สาธารณะบนบกและรมินํา้ อาท ิสวนสาธารณะ และรมิเสนทาง

สัญจร พรอมทั้งไดกลาวถึงความสําคัญและลักษณะของพื้นที่

สีเขียวในเมืองที่ยั่งยืน 

 (2) การจดัทาํสือ่วดิทีศัน “ตะพง: พืน้ทีต่วัอยางชมุชน

สีเขียวอยางยั่งยืน” ประกอบดวยการสัมภาษณผูนําชุมชนและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการ วิดีทัศนนี้มี

เนื้อหาสาระที่กระตุนใหเกิดจิตสํานึก และสื่อสารใหเห็นถึง

บทบาทหนาทีข่องสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม และการมกีระบวนการมสีวนรวมของประชาชน

ในการดําเนินงานโครงการ และ 

 (3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผังชุมชน: 

ทางเลอืกเพือ่ตะพงยัง่ยนื ?” เพือ่ใหความรูเรือ่งผงัชมุชน ซึง่เปน

แผนผังกายภาพที่กําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ที่จัดทํา

ในระดบัชมุชน โดยเนนกระบวนการปรกึษาหารอืในทองถิน่ และ

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูแทนชุมชนวา ผังชุมชนจะสามารถ

ใชเปนเครื่องมือสําหรับตะพง เพื่อนําตะพงไปสูความยั่งยืน

ในการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ไดหรือไม อยางไร 

  

ภาพที่ 1 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตะพง กับผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อเดือน
มกราคม 2558 เพื่อหารือแนวทางจัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงาน
โครงการรวมกัน

Figure 1 : Executive District Administrative Office Taphong. 
With the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning in January 2015 to discuss the 
establishment of a working group to work on projects together.
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community representatives, administrator and 
representatives from Ta Pong SAO, and local residents. 
Moreover, the administrator of Ta Pong SAO has been 
the group leader and representatives from the office of 
Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning have been counselors, project manager, and 
supporters on technical knowledge to the project.

From the preceding operation, the sustainable 
expansion of green area project working group, the 
community-industry partnership project working group, 
the community representatives, and local organizations 
have jointly explored green areas and open space in Ta 
Pong area by focusing on public areas and the survey 
found that there are appropriate areas for conservation 
and development for better environment and quality of 
life 49 plots which are about 2,338 rai in total, including 
1,040 rai of green area in Maha Surasinghanart camp 
and water area. Besides, the working group has 
developed Geographic Information System (GIS), 
electronic map, and detail list of green areas and open 
spaces, as well as organized workshops for promoting 
and sharing knowledge, concepts, and experiences in 
conservation and development of green area and open 
space in the community in order to preserve ecosystem, 
quality of life, and environment. The workshop also 

brainstormed and gathered recommendations from 
community representatives and persons who involved 
in the validity of survey result as well as prepared the 
action plan for conservation and development of such 
areas. The workshop finally reached agreement at 
community level that the survey result was endorsed 
and the action plan was drafted to emphasize 
stimulation of awareness and public relation in order to 
gain cooperation in conservation and development of 
green areas. Recently, Ta Pong community has 
participated in planting Gurjan in the most important 
public area such as center for community activities and 
huge proper public space for planting.

In addition, they also developed tools to 
promote, campaign, and push forward current 
operation, i.e. (1) publishing the third issue of the 
Community-Industry Partnership Project publication 
“Pollution Reduction Plants,   Strengthen Urban Life”, 
which applied and integrated knowledge and 
cooperation between the office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning and the 
networks especially the Office of the Forest Herbarium, 
Department of National Park, Wildlife and Plant 
Conservation. The publication has covered crucial 
detail of trees, including pictures of perennial plants 

ภาพที่ 3 สัมมนาระดมความคิดเห็นตอสํารวจพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลง
ในเขตตําบลตะพง เมื่อเดือนมิถุนายน 2558

Figure 3 : Brainstorming seminar to explore the green areas 
and open space in the district Taphong. Last month, June 
2015

ภาพที่ 2 ผูแทนชุมชนและหนวยงานรวมมือกันสํารวจพื้นที่สีเขียวและ
พื้นที่โลงในเขตตําบลตะพง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558

Figure 2 : Community representatives and agencies together 
to explore the green areas and open space in the district 
Taphong, May 2015
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3. บทเรียนแหงการเรียนรูและแนวทางการดําเนินงาน

ในอนาคต

 จากประสบการณการดําเนินงานโครงการชุมชน

อยู คู อุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมจากภาคสวน

ทัง้หลาย อยางตอเนือ่ง และสามารถผลติผลงานรวมกนัไดอยาง

เปนระยะๆ มีขอคิด ขอสังเกต และขอสรุป เพื่อเปนประโยชน

แกบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่สนใจ นําไปพิจารณาประยุกตใช 

ดังตอไปนี้

 (1) การแสวงหาแนวรวมจากพื้นที่เปาหมาย ในการ

ดาํเนนิงานตัง้แตเริม่ตนโครงการเปนสิง่ทีจ่าํเปน และการเริม่ตน

ดวยการทํา “โครงการเล็กๆ ที่เริ่มตนจากความรวมมือกัน 

เพือ่ชวยกนัผลติสิง่ทีเ่ปนประโยชนโดยตรงตอพืน้ที”่ เปนแนวคดิ

ที่ตองสื่อสารใหไดตั้งแตตนและอยางตอเนื่อง ในการนี้ เมื่อเริ่มตน 

ควรตั้งโจทยที่งาย ภาคสวนในพื้นที่ไมรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระ

ใหเขาโดยไมจาํเปน และตองมวีธิกีารแสดงใหเหน็วาจะสามารถ

รวมมือกันเพื่อสรางผลผลิตใหเปนที่ประจักษอยางรวดเร็ว และ

มีผลงานเปนระยะๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและ

สรางกําลังใจใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จากนั้น จึงขยายผล

ไปสูความรวมมอืทาํในสิง่ทีใ่หญขึน้ ยากขึน้ แตจะเปนประโยชน

แกทองถิ่น อยางกวางขวางยิ่งขึ้น 

 (2) การสรางนิสัยและวิธีการทํางานที่อํานวยใหเกิดการ 

“ฟงใหมากขึน้” เปนสิง่จาํเปน และจะตองทาํใหเครอืขายไดเหน็

โดยประจักษวาความคิดของเขาไดถูกรับฟงและถูกนําเขามา

ใชประโยชนจริง   

 (3)  การแสดงใหเครือขายไดเห็นถึง “การเปนเจาของ

ผลงานรวมกนั และไดประโยชนรวมกนั” จะทาํใหเกดิความรูสกึ

ตองรับผิดชอบรวมกัน ดังนั้น จึงตองเกื้อกูล แบงปนขอมูลและ

ความรู รวมทั้งชวยเหลือการงานซึ่งกันและกัน 

เอกสารอางอิง/References :
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม. (2558). พรรณไมลดมลพษิ เสรมิสรางชวีติชมุชนเมอืง. เอกสารภายใตโครงการชมุชน

 อยูคูอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2555). ตะพง: พื้นที่ตัวอยางชุมชนสีเขียวอยางยั่งยืน สื่อวิดีทัศน ภายใตโครงการชุมชน

 อยูคูอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ

 (4) ในการสรางระบบการสื่อสาร ตองใชทุกรูปแบบ 

ตองสะดวกสําหรับเครือขาย และมีความตอเนื่อง มีความเปน

กันเอง เสมือนเปนเพื่อนรวมความคิดและทํางานมุงสูเปาหมาย

เดียวกัน

 (5) ในการริเริ่มสรางโครงการตองมีวัตถุประสงคที่

ชัดเจน ทบทวนเปาหมายรวมกันอยูเสมอ และมีการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง เพื่อใหภาคสวนที่เกี่ยวของเกิดความวางใจ 

มศีรทัธา และมคีวามหวงั นอกจากนี ้ตองวางแผนงานทีป่ระกอบ

ดวยการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน 

โดยที่เครือขายจะตองมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการติดตาม

ตรวจสอบ รวมทั้งในแผนงานตองมีเวลาเพียงพอ ที่จะสามารถ

ผลิตผลผลิต หรือผลลัพธที่ชัดเจนหรือจับตองได

 จากการดําเนินงานตามแผนงานในป 2558 นี้ 

ไดมีความหวังเปนอยางยิ่งวา จะสามารถสงเสริมสนับสนุน

ใหชุมชนตะพงสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการมีเครื่องมือสําหรับ

ใชในการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ของตนเองที่ตอบสนองตอ

ความตองการของตนเอง เพื่อดูแลรักษาคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอมภายในชุมชนของตนเอง และเพื่อปองกนัผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินใน

อนาคต นอกจากนี ้ผลผลติและผลลพัธทีค่าดวาจะไดรบั จะเปน

สวนสําคัญสําหรับเปนกรณีตัวอยางใน “ยุทธศาสตรการจัดการ

สิ่งแวดลอมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว” และการ

ตอยอดและขยายผลไปสูพื้นที่อื่น ในอนาคต 

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

Environment and Pollution

36
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ปที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558



with top crown and appropriate for the study area and 
nearby areas for planting ; in public places both in land 
and at riverside such as park and sideways. The 
publication also mentioned the importance and features 
of sustainable green area; (2) producing video media 
“Ta Pong: Model of Sustainable Green Area” which 
included the interview of community leader and the 
project-related activities; The video aimed to stimulate 
conscious and communicate roles of the office of 
Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning as well as community participation in the 
project and; (3) organizing workshop on “Community 
Planning: an Option for Sustainable Ta Pong?”  in 
order to educate on the community planning which is a 
physical plan determining direction for area 
development at community level; it emphasized local 
consultation to brainstorm local representatives that 
community planning would be a tool for Ta Pong and 
whether it can bring Ta Pong to sustainable quality of 
life and environment.

3. Lessons  learned and future operation

From the experience on the operation of the 
Community-Industry Partnership project which has 
accelerated continuous participation and occasional 
cooperation. There are ideas, observations, and 
conclusions as following;

(1) Seeking allies from target community as 
the first step; it is necessary to start with “small project 
that initiates cooperation and outputs that directly 
benefit the community”; this concept has to be 
communicated since the beginning and on continuous 
basis; hence, start point should be simple issue that does 
not heavily burden the local participants and possible 
to rapidly accomplish by means of cooperation. There 
should also be intermittently outcomes to stimulate 
confidence in their competency and to encourage 
related entities. The operation would then be enhanced 

to greater cooperation, more difficulties but broader 
benefits to the local;

(2) Building working habits and practice that 
stimulate “more listening” which is necessary to 
illustrate that their opinions have been heard and useful 
to the community;

(3) Demonstrating “joint ownership of outputs 
and benefits” that would initiate co-responsibility, 
therefore, they have to support, share information and 
knowledge as well as help each other.

(4) Setting up communication system, all form 
must be used and facilitate the network in terms of 
continuity and informality just like companions who 
share ideas and work towards the same goals. 

(5) Establishing clear objectives at the 
beginning of the project, regularly revising mutual 
goals, and operating continuously in order to gain trust, 
faith, and expectation; moreover, the work plan has to 
include progress monitoring and evaluation of which 
the network teams has involved; also, work plan should 
has sufficient time for generating concrete outcomes.

 According to the implementation of the work 
plan in 2015, it has been highly expected that Ta Pong 
community would be supported until it is self-reliant by 
having appropriate tools that meet their needs for 
conserving and developing the area in order to maintain 
quality of life and environment in the community and 
prevent the future effect from changes of land utilization. 
Additionally, the expected products and outcomes 
would be major factors of the sample case of “Strategies 
for Urban Environmental Management in Green 
Industry” and further enhancement to other 
communities.

37
Nature and Environment

Vol.4 No.3 July - September 2015



ทรัพยากรธรรมชาติ นั้นแบงออกเปนสามกลุมใหญๆ 

คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวไมมีวันหมด อยางเชน อากาศ

ที่เราหายใจ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวสามารถทดแทน

ขึ้นมาใหมได อยางเชน ปาไม สัตวปา และสุดทายคือ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป อยางเชน นํ้ามัน แรธาตุ 

และหนึ่งในกระแสการพัฒนาในประเทศไทย เราที่มีการ

ใหสัมปทานใชทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวหมดไป คือ 

การสมัปทานเหมอืงหนิปนู ภเูขาหนิปนูซึง่เปนแหลงทีร่ะบบนเิวศ

มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว และแตกตางจากระบบนิเวศ

อื่นๆ ของประเทศไทยอยางสิ้นเชิง 

ภูมิประเทศแบบคาสต
หินปูน (limestone) ถือเปนแรพื้นฐานและมีความ

สําคัญไมนอยของประเทศไทย เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ถูกนํามา

ใชในงานกอสรางและผลิตปูนซีเมนต หินชนิดนี้ จัดเปนกลุม

หินตะกอน ในแงวิทยาศาสตรมันคือ แรแคลไซต (calcite) 

ซึง่เกดิจากทบัถมกนัของตะกอนคารบอเนต ในทองทะเลทัง้จาก

สารอนินทรีย และซากสิ่งมีชีวิต อยาง ปะการังแลกระดองของ

สัตวทะเล

ในประเทศไทย มีหินปูนแพรกระจายกวางขวาง ใน

เกือบทุกภาค ซึ่งหินปูนที่มีการนํามาใชผลิตปูนซีเมนต มีสาม

* นักวิชาการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เทคโนธานี คลองหลวง ปทุมธานี

โดม ประทุมทอง *

เหมืองหินปูน 
กับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เราปฏิเสธไมไดวาสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนั้น คือการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศมาเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนา ประเทศที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่งคั่งยอมไดเปรียบในการ

พัฒนาใหเจริญรุดหนา แตอยางไรก็ดี ผลกระทบอันเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น ถือเปน

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตหากเรารูและเขาใจถึงหลักการของการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยื่น นั่นจะกลาย

เปนขุมพลังในอยางมหาศาลที่จะขับเคลื่อนใหประเทศเจริญรุดหนายิ่งขึ้นไป
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The natural resources are categorized into 

three main categories namelt; 1) non-exhausting 

natural resources such as air 2) renewable natural 

resources such as forest and wild animals and 

3) exhausting natural resources such as petrol and 

mineral. One of the exhausting natural resource 

in Thailand is limestone concession. Limestone 

is unique ecosystem and differs from other 

ecosystems. 

* Technician, National Science Museum, Prathum Thani

Dome Pratumtong *

Limestone mine 
and biodiversity loss

It cannot be denied that natural resources are main factors for the national 

development in Thailand. The richness of natural resources enables the country to be 

effectively developed. However, the effects from using the natural resources cannot be 

avoided. If we know and understand the sustainable use of natural resources concept, 

it would be immensely treasure for country development.

Karst topography
 Limestone is an important mineral base for 

construction and cement production in Thailand. It is a 

sedimentary rock. In scientific, it is mineral calcite 

which is composed of carbonate sediment in the sea 

both mineral and organic debris such as coral and 

animal shell. 

 In Thailand, the limestone is widespread in 

almost every region. It is used for cement production. 
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บรเิวณใหญๆ  ดวยกนัคอื 1) ทางเทอืกเขาดานตะวนัตกและภาค

ใตของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณจังหวัดสตูล ตรัง 

นครศรีธรรมชาติ กาญจนบุรี และแมฮองสอน ปจจุบันพบ

โรงงานปนูซเีมนตในเขตจงัหวดันครศรธีรรมชาต ิในพืน้ทีภ่าคใต 

และจังหวัดแมฮองสอน ในพื้นที่ภาคเหนือ 2) แนวเขาหินปูน

ในพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศ มโีรงงานปนูซเีมนตในเขตจงัหวดั

สระบุรี และเพชรบุรี และ 3) หินปูนที่มีการแพรกระจายอยูใน

จังหวัดภาคเหนือ บริเวณจังหวัดลําปาง เชียงราย แพร นาน 

เปนหินปูนที่โรงงานปูนซีเมนตที่จังหวัดลําปางใชในการผลิต

ปูนซีเมนต ซึ่งลักษณะภูมิประเทศโดยรวม ของพื้นที่เขาหินปูน 

จะถูกเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา ภูมิประเทศแบบคาสต (karst 

topography) ซึ่งหมายถึง ภูมิประเทศหินปูนสูงๆ ตํ่าๆ มีหนา

ผาสูงชัน ยอดแหลม ตะปุมตะปา มักพบรอยแตกกวาง ที่จะ

พัฒนาไปเปนถํ้าอยูทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศดังกลาวเกิดจาก

นํ้าฝน นํ้าใตดินละลายชั้นหินปูน ซึ่งมีหลายลักษณะ เชน 

หลุมยุบ (sinkhole) แองคาสต (doline) ลําธารจม (sinking 

creek) แองนํ้ามุด (swallow hole) เปนตน

สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น Endermic Species
ดวยลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาของเขาหินปูน

จนกอเกิดภูมิประเทศแบบคาสตที่มีความเฉพาะตัวและพบได

ในพื้นที่หินปูนเทานั้น ปจจัยกายภาพนี้จึงกอเกิดการปรับตัว

ของสิง่มชีวีติใหอยูอาศยักบัความรอนแลงของผาสงูชนั ชัน้ดนิตืน้ 

ดินพีท (peat) มีความเปนกรดสูง และขาดความสมบูรณ 

พืชที่สามารถดํารงชีวิตอยู ได จึงเปนพืชทนแลง สังคมพืช

ที่มีชีวิตรอดในสังคมเชนนี้ สวนใหญจึงเปนพืชลมลุกฤดูกาลเดียว 
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Limestone is occurred in three main areas namely: 
1) western mountain range and south of Thailand, 
especially in Satun, Trang, Nakhon Sri Thammarat, 
Kanjanaburi, and Maehongsorn provinces. Currently, 
there are cement factories in Nakhon Sri Thammarat 
in the south and Maehongsorn in the north, 2) hill range 
in the central part of the country, which cement 
factories are in Saraburi and Phetchaburi provinces, and 
3) the north of Thailand, in the areas of Lampang, 
Chaing Rai, Prae and Nan provinces. Limestones in 
these areas are raw material for Lampang cement 
factories. The general landscape of limestone is called 
krast topography which refers to geographical 

characteristic that consists of curl limestones, steep 
cliff, sharp summit, rocky, and there are several cracks 
that can develop to caves. This type of geographical 
characteristic occurs from rain water, underground 
water that dissolved limestone layers which is 
characterised by underground drainage systems such as  
sinkhole, doline, sinking creek and swallow hole, etc. 
with the geographical area to produce limestone for 
Lampang cement factories called Karst Topography. 
The Karst Topography is the geographical characteristic 
that consists of curl limestones, steep cliff, sharp 
summit, rocky, and there are several cracks that can be 
caves. This type of geographical characteristic is caused 
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ไมพุมแคระ และไมยืนตนที่กระจายหางๆ โดยสวนใหญจัดเปน

พืชถิ่นเดียวและหายาก ซึ่งลักษณะของสังคมพืชเชนนี้ ถูกเรียก

โดยรวมวา สังคมปาหินปูน (Limestone Forest) มีพรรณไม

หลายชนิดในประเทศไทยที่ปรากฏเฉพาะในสภาพสังคมพืช

เชนนี้ เชน ฟองหินเหลือง หรีดเชียงดาว คอเชียงดาว โมกราชินี 

จันผา ปรงตากฟา ปรงปราณบุรี และ รองเทานารีชองอางทอง 

เปนตน 

ในขณะทีส่ภาพของภมูปิระเทศกลายเปนปจจยัสงเสรมิ

การเกิดสังคมพืชที่แตกตางไปจากพื้นที่อื่นๆ ระบบนิเวศ

ในภูมิประเทศแบบคาสตก็ปรากฏสัตวป าที่แตกตางและ

มีหลายชนิดที่เปนสัตวปาเฉพาะถิ่น เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน 

หนูขนเสี้ยนเขาหินปูนพันธุ สระบุรี และนกจูเตนเขาหินปูน

พันธุสระบุรี สัตวปาสองชนิดยอยนี้ มีแหลงอาศัยอยูในพื้นที่

เขาหินปูนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเพียงแหงเดียว

ในโลก และไมมรีายงานการพบเหน็ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ เลย สตัวในกลุม

จิ้งจก ตุกแก ก็เชนกัน มีรายงานวา จากประมาณ 60 ชนิดที่พบ

ในประเทศไทย กวา 20 ชนิดเปนสัตวเฉพาะถิ่นที่อาศัยอยู

ในบริเวณเขาหินปูน ซึ่งไมแตกตางจากกลุ มปลาที่พบวา 

เปนสัตวเฉพาะถิ่นในปาหินปูนอยูหลายชนิด เชน ปลาคอ

ถํ้าพระวังแดง ปลาคอถํ้าพระไทรงาม เปนตน นอกจากนี้ 

ในปจจุบันยังมีการคนพบสัตวชนิดใหมๆ เพิ่มเติมอยูเปนระยะ 

โดยเฉพาะกลุ มสัตวขาขอ อยางเชน กิ้งกือมังกรสีชมพู 

ซึ่งถูกจัดเปนกิ้งกือที่มีความงดงามที่สุดในโลก ซึ่งคนพบ

สายพันธุนี้ในพื้นที่เขาหินปูนบริเวณภาคกลางของประเทศไทย

เทานั้น 

กอนจะเหลือเพียงความสูญเปลา
จะเหน็ไดวาพืน้ทีเ่ขาหนิปนูยงัคงเปนแหลงทางธรรมชาติ

ที่รอคอยการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มเติม

อีกมาก เนื่องจากถือเปนแหลงที่อยู ของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น

มากทีส่ดุของประเทศแตสิง่ทีส่วนทางกนักบัการอนรุกัษชนดิพนัธุ

เฉพาะถิ่นเหลานี้เอาไว คือการทําลายเขาหินปูนเพื่อใชใน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนตและการกอสรางแมว าขอมูลของ

ปริมาณหินปูน ในประเทศไทยที่มีอยูกวาหนึ่งลานลานตัน และ

ปจจุบันมีการสัมปทานออกไปเพียง 3,000 กวาลานตันเทานั้น 

ซึ่งจะวาไป อาจเปนสัดสวนที่นอยแตในแงรายละเอียด พบวา 

การกระจุกตัวของการสัมปทาน เชน ในจังหวัดสระบุรี ที่มีการ

ใชประโยชนกวาครึ่งของเขาหินปูนที่มีอยู  นั่นอาจหมายถึง 

การลมสลายของระบบนิเวศและการสูญพันธุ ของชนิดพันธุ 

เฉพาะถิ่นทั้งที่เรารูจัก เชน นกจูเตนเขาหินปูนพันธุสระบุรี 

และหนขูนเสีย้นเขาหนิปนูพนัธุสระบรุ ีรวมถงึ ชนดิทีเ่รายงัไมรูจกั 

และรอคอยการคนพบในอนาคตอีกหลายชนิด ก็เปนได

แมวาในความเปนจริงแลว สภาพการณปจจุบัน 

อาจจะเปนไปไมไดเลยที่เราจะเลิกใชหินปูน แตในขณะที่

ประเทศไทยเรา ตองใหความสําคัญในการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพควบคู ไปกับการใชประโยชนจาก

ทรพัยากรธรรมชาตทิีไ่มสามารถทดแทนได แนวทางใชประโยชน

ที่เปนไปตามหลักการอนุรักษ คงหนีไมพน ที่จะตองเรงศึกษา

สิ่งมีชีวิตตางๆ และระบบนิเวศ บนเขาหินปูนใหมากที่สุด 

เพื่อขอมูลพื้นฐาน เชน ชนิด ปริมาณ และ การกระจายของ

สิ่งมีชีวิตบนเขาหินปูน เพื่อวางแผนในการอนุรักษสิ่งมีชีวิต

เหลานี้ และจัดการระบบการใหสัมปทานเหมืองหินปูนไดอยาง

เปนรูปธรรม
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no record shows that they are found in other area. 
Moreover, it is report that more than 20 species out of 
60 species of reptile in Thailand are endemic and live 
at Limestone Mountain. It is similar to the fish group 
that several species are endemic to limestone forest, for 
instance Schistura spiesi, Vidthayanon and Kottelat 
2003 and Schistura deansmarti, Vidthayanon and 
Kottelat 2003 etc. Moreover, there are some more 
discover regularly of new species, especially arthropods 
group such as shocking pink millipede (Desmoxytes 
purpurosea). It is the most colourful millipede in the 
world. This species is found only at limestone forest in 
the central part of Thailand. 

Preventing before it is too late 
 It can be mention that the limestone mountain 
is natural resources that wait for further biodiversity 
study. It is the habitat of endemic species in the country. 
By the way, to protect the unique habitat is contrary to 
limestone concession. According to limestone 
information, there are more than trillion tons of 
limestones in the country and around 3,000 million tons 
are already concession which is small amount. 
However, the concession is focus in Saraburi province; 
the supply site for more than half of limestone 
remaining.  The concession in this area probably made 
ecosystem collapse and extinction of endemic species 
such as Napothera crispifrons, Saraburi Niviventer 
hinpoon and many species that are waiting for identify 
in the future. 
 In fact, it is impossible to stop using the 
limestone in Thailand. However, biodiversity 
conservation should be simultaneously with utilization 
of the exhausting natural resources. Therefore, the 
sustainable use in conservation concept is ethe studies 
of organism and ecological system in the Limestone 
Mountains should extremely be done to get its 
fundamental information such as type, quantity and 
distribution of organism to plan for organism 
conservation and fairly manage the concession system

by rain water, underground water destroying limestone 
layers that may be sinkhole, doline, and sinking creek, 
swallow hole, etc. 

Endemic Species 
 The unique geological characteristics of the 
limestone mountain cause the karst landscape.  This 
distinctive physical topography made living organism 
adapt to dry and hot weather at steep hill, shallow soil 
layer, peat soil, high acidity and low nutrient. Plants 
that alive at limestone area are drought tolerant. Most 
of them are annual crops, shrub or disperse perennial 
tree which are endemic and rare. 
 This plant community in this area is called 
limestone forest. In Thailand, there are many types of 
plants are occupied in limestone forest, for instance  
Sedum Susanae Hamet, Gentiana leptoclada ssp. 
Australis (Craib) Toyokuni, Trachycarpus oreophilus 
Gibbons and Spanner, Wrightia sirikitiae Mid. and 
Santisuk, Dracaena loureiri Gagnep, Cycas 
nongnoochiae K.D. Hill, Cycas Pranburiensis 
S. L. Yang, W. Tang, K. D. and Paphiopedilum 
angthong, etc. 
 While the distinctive geography of karst is a 
supportive factor for plant community which different 
from other area, it is also habitat for variety of 
endemic animals such as Saraburi Niviventer hinpoon 
and Napothera crispifrons .  These species occupy only 
specific habitat at limestone area in the central part of 
Thailand. They are endemic species of the world and 
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ทั้งหมด (97%) เป็นน�้าในทะเลและมหาสมุทร โดยมีน�้าจืดเพียง 

3% และในสัดส่วน 3% ก็เป็นน�้าจืดที่อยู่ในรูปแผ่นน�้าแข็ง 

ธารน�้าแข็ง และน�้าใต้ดินถึง 98.8% ดังนั้น ปริมาณน�้าจืดที่อยู่

ในแม่น�้าล�าคลอง หนองน�้า และทะเลสาบจึงถือว่าน้อยมาก

เมื่อเทียบกับปริมาณน�้าทั้งหมดของโลก

2. ความส�าคัญของทรัพยากรน�้า
 ด้วยสัดส่วนของน�้าจืดที่มีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับ

ปรมิาณน�า้ทัง้หมด ท�าให้น�า้เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัมาก ประกอบ

กับโลกก�าลังเผชิญ 2 สถานการณ์ส�าคัญที่จะพลักดันให้น�้า

กลายเป็นทรพัยากรทีท่วคีวามส�าคญัยิง่ขึน้ ได้แก่ ภาวะโลกร้อน 

และการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรของโลก 

 ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นภาวะอนัเกดิ

จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) 

โดยเฉพาะจากกิจกรรมของมนุษย์ ท�าให้เกิดปรากฏการณ์

ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งผลกระทบ

อย่างมากต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ 

การละลายของแผ่นน�้าแข็งในทะเลท�าให้น�้าทะเลมีระดับสูงขึ้น 

และธารน�้าแข็งแถบเทือกเขาต่างๆ หดตัวและมีจ�านวนลดลง

ซึง่จะกระทบต่อปรมิาณน�า้จดืของแม่น�า้ทีอ่าศยัการละลายของ

ธารน�าแข็ง เช่น แม่น�้าโขง แม่น�้าคงคา และแม่น�้าสาละวิน

 ส�าหรับการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรของโลก 

ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจาก 7,000 ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 9,000 

ล้านคนภายในปี 2593  จะสร้างแรงกดดันต่อความต้องการ

บริโภคและอุปโภคน�้า และในบางพื้นที่อาจมีการแย่งชิง

ทรัพยากรน�้าอย่างรุนแรง และมีการศึกษา (เอกสาร เรื่อง Last 

call at the Oasis ของ Jessica Yu) พบว่า หากโลกยังใช้น�้า

ในแนวโน้มเช่นปัจจุบัน ภายในปี 2025 ประชากรโลก 2 ใน 3 

(5,300 ล้านคน) จะประสบภาวะการขาดแคลนน�า้ ซึง่สอดคล้อง

กับรายงานของสหภาพยุโรป (EU) เรื่อง Confronting scarcity : 

Managing water, energy and land for inclusive and 

sustainable growth ซึง่คาดว่าความต้องการน�า้ของโลกจะเพิม่ขึน้ 

40% ภายในปี 2030 และธนาคารโลกที่เห็นว่าการขาดแคลน

น�้าจะกลายเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุดของโลก และมองว่าการ

เข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

 ผลกระทบจาก 2 สถานการณ์ดังกล่าวได้น�าไปสู ่

การจัดท�า Water Stress Index ซึ่งเป็นการประเมินปริมาณ

น�า้จดืเทยีบกบัความต้องการ จากการศกึษาของบรษิทัวเิคราะห์

Water Resource
1
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1 Updated from the article of the same author titled Water and Trade, the 2nd Knowledge Exchange Project on Water Resources 
 Management Research, during 26-27 July 2012, at the Royal River Hotel, Bangkok, organized by the Department of Water Resources
2 Resources and Environment Committee, the Board of Trade of Thailand and the Thai Chamber of Commerce
2 Executive Vice President-Trading Regulations, Charoen Pokphand Group

1. Water Resource
The earth contains a large amount of water. 

On the Earth’s crust, 97% of water is seawater and 3% 
is fresh water. Fresh water is found in ice sheet, 
glacier and underground water approximately 98%. 
Additionally, it found in rivers, swamps and lakes is 
tiny when compared with all types of water resources 
on the crust.

2. Significance of Water Resource
From a small proportion of fresh water 

compared with the water resources, this makes fresh 
water important. Additionally, the world encounters 
2 crucial events to make water more important such as 
global warming and population growth. 

The global warming caused by human-related 
activities results from increasing greenhouse gases. 
The greenhouse effect impacts on economy, society and 
environment. For instance, melting of glaciers and ice 
sheets results in sea level rising whereas glaciers in 

and  Trade
mountains which are melt and declined affect amount 
of water in rivers such as the Ganges, the Mekong and 
the Salween Rivers.

The world population number is projected from 
the current figure of 7,000 billion to 9,000 billion by 
2050. The dramatic population growth puts pressure on 
demand of water consumption. Residents in some areas 
might seriously compete for water resource. Last Call 
at the Oasis studied by Jessica Yu reveals that, if water 
is continually consumed at the current rate, 2 out of 
3 of the world’s population (approximately 5,300 
million) will encounter water shortage by 2025. The 
study is consistent with the report of the European 
Union (EU) on Confronting Scarcity: Managing Water, 
Energy and Land for Inclusive and Sustainable Growth. 
The report is illustrated that water demand will be 
increased approximately 40% by 2030. In addition, the 
World Bank explains that water shortage will be the 
most critical issue of the world and one of the 
fundamental rights is accessing to water supply.

Mr. Thongchai Boonyachotima 2

andWater Resource
1
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ความเสี่ยง Maplecroft พบว่าภูมิภาคตะวันออกกลางและ

แอฟริกาตอนบน มีค่า Water Stress Index สูงที่สุด และ 

พบว่าบางประเทศ เช่น จีน และอินเดีย ซึ่งมีภาวะความเป็นเมือง

มากขึ้นในหลายพื้นที่ก็จะมี Water Stress Index เพิ่มขึ้น 

ในพื้นที่เหล่านั้นเช่นกัน

 อนึ่ง เอกสารเรื่อง Exploring the links between 

water and economic growth พบว่า การลงทุนเพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงน�้าสะอาดจะช่วยให้เศรษฐกิจโลก 

ขยายตัวถึง 220,000 ล้านดอลล่าร์/ปี โดยการลงทุนนี้ 

ให้ผลตอบแทนถึง 5 เท่าของเงินลงทุน ซึ่งนับเป็นการลงทุน 

ที่ให้ผลคุ้มค่ามาก

 อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

การผลิตพลังงาน-น�้า และการผลิตอาหาร (The Energy-Water-

Food Nexus) โดยมีการประเมินว่า ภายในปี 2050 โลกจะมี

ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น 60% ขณะที่มีความต้องการ

พลังงานเพิ่มขึ้น 80% ซึ่งทั้งการผลิตพลังงานและอาหาร 

ต่างต้องใช้น�้าทั้งสิ้น ท�าให้ปัญหาการขาดแคลนน�้าจะทวี 

ความรุนแรงมากขึ้น 

3. การจัดการน�้าภายใต้ภาวะโลกร้อน
 ·	การจัดการน�้าภายใต้ภาวะโลกร้อน จะมีความ

คล้ายคลึงกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การจัดท�า  

Water Footprint  ซึง่เป็นการวดัปรมิาณการใช้น�า้ตลอดวฏัจกัร

ชีวิตของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง (เช่นเดียวกับการท�า Carbon 

Footprint) เช่น กาแฟ 1 ถ้วยจะมี water footprint จ�านวน 

140 ลิตร เนื้อวัว 1 กก.จะมี water footprint จ�านวน  

15,500 ลิตร

 ·	การรายงานการใช้น�้าในปัจจุบัน การออกรายงาน

ความยัง่ยนืหรอืรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Sustainability  

Report/CSR Report) ของบริษัทธุรกิจต่างๆ มีจ�านวนมากขึ้น 

และประเดน็การใช้น�า้กเ็ป็นหวัข้อหนึง่ทีน่ยิมรายงาน (เช่นเดยีว

กับประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 

  นอกจากนี้  องค์กรที่ เรียกว่า CDP (Carbon  

Disclosure Project) ได้ขยายบริบทของการรายงานปล่อย

คาร์บอน (ก๊าซเรือนกระจก) ไปยังการใช้น�้า (CDP Water  

Disclosure) ซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้บริษัทต่างๆ ต้องท�าการ 

วัดและรายงานการใช้น�้ามากขึ้น 

 ·	การท�า Cap and Trade ของการใช้น�้า ซึ่งเป็น

ประเด็นใหม่ในกรณีที่พื้นที่นั้นมีความต้องการน�้ามากกว่า

ปริมาณน�้าโดยธรรมชาติ เช่น ลุ ่มแม่น�้า Murray-Darling  

ในออสเตรเลีย และบริเวณ Lake Mead ในลุ่มแม่น�้าโคโรราโด

ในสหรัฐอเมริกา

 ·	การท�า Water Neutral ขณะนี้เริ่มมีบางบริษัท 

ตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจแบบ water neutral  

(เช่นเดียวกับ carbon neutral ซึ่งจะมีการท�า carbon offset 

เต็มจ�านวนก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไป ท�าให้เสมือนว่า 

ไม่ได้ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก หรอืมคีวามเป็นกลางทางคาร์บอน) 

โดยท�าการลด (reduce) และน�าน�า้กลบัมาใช้ (reuse/recycle)  
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From above 2 major events led to formulate 
Water Stress Index, the index aimed to evaluate fresh 
water supply and demand. Maplecroft, a risk 
assessment firm, conducted a study and found that the 
Middle East and the upper African regions were the 
highest level of Water Stress Index whereas China and 
India were high level of the Index due to increasing 
number of urban cities steadily.

A paper titled Exploring the Links between 
Water and Economic Growth is described that 
investment to access clean water will help expand the 
world economy approximately US Dollar 220,000 
million per year. The investment provides benefits up 
to five times which is worthwhile. 

Another interesting aspect is relationship 
among energy generation, water and food production. 
The Energy-Water-Food Nexus projected that the world 
would need more food approximately 60% and energy 
for 80% by 2050. Water is definitely required in food 
and energy production processes resulting in water 
shortage severely. 

3. Water Management amid Global 
Warming 

Water management amid global warming is 
similar to greenhouse gas management as following:

·	Assessment of Water Footprint which is a 
type of measurement of water consumption throughout 
a life cycle of a particular product (similar to the 
concept of Carbon Footprint). For example, a cup of 
coffee creates 140 liters of the Water Footprint, 

a kilogram of beef creates 15,500 liters of the Water 
Footprint.

·	The water consumption report is a type of a 
sustainability report or a corporate social responsibility 
(or CSR) report conducted by a number of companies. 
Water consumption is one of the popular topics as in 
the case of greenhouse gas emission. In addition, 
Carbon Disclosure Project (CDP) has extended 
contexts of carbon emission report (the greenhouse 
gases emission) to water consumption (Water 
Disclosure Project: WDP) which pressures on 
companies to measure and report amount of water 
consumption.

·	Cap and Trade system of water consumption 
is a new concept especially for the areas where demand 
of water consumption exceeds water supply such as the 
Murray-Darling river basin in Australia and the Mead 
Lake in the Colorado River Watershed, USA.

·	For the Water Neutral Approach, some 
companies aim to operate their business by applying the 
carbon neutral approach in which carbon makes fully 
offsets against greenhouse gas emission. It is likely no 
greenhouse gases emitted to the atmosphere or carbon 
is become neutral. This is because water is reduced, 
reused and recycled to minimize its consumption. This 
concept means conserving the water resource at the 
same rates of the amount of the water consumption. 
Additionally, water has never been used or it is 
maintained at the original level.

4. Adaptation of Private Sector
The private sector concerned water shortage. 

The CEO of Nestle said water scarcity would be the 
major cause of food shortage in the next 15-20 years. 
Miller Coors, one of the world’s largest beer 
manufacturers cited that if there was water shortage, it 
would be no beer in the world”. 

In 2012, the CDP Water Disclosure conducted 
a survey on 500 world’s large companies and found that 
68% of them were worried about risk of water shortage. 
In 2014, it also shown that 73% companies in Europe 
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เพื่อลดการใช้น�้า แล้วท�าการอนุรักษ์แหล่งน�้าให้เต็มจ�านวน

ปริมาณน�้าที่ใช้ ท�าให้เสมือนไม่ได้ใช้น�้าหรือมีความเป็นกลาง

ของการใช้น�้า

4. การปรับตัวของภาคเอกชน
 ภาคเอกชนมีความตระหนักในเรื่องการขาดแคลนน�้า

อย่างมาก CEO ของ Nestle กล่าวว่า “การขาดแคลนนํา้จะเปน

เหตุของการขาดแคลนอาหารในชวง 15-20 ปขางหนา” หรือ

ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ของโลกอย่าง Miller Coors ถึงกับกล่าวว่า 

“สําหรับ Miller Coors การขาดแคลนนํ้าหมายถึงวา โลกจะ

ไมมีเบียรอีกตอไป” 

 ทั้งนี้ ในปี 2012 ทาง CDP Water Disclosure 

ได้ท�าการส�ารวจบริษัทรายใหญ่ของโลก 500 บริษัทแรก พบว่า 

68% กังวลถึงความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้า และในปี 2014 

ก็ส�ารวจพบว่า บริษัทในยุโรป 73% กังวลว่าการขาดแคลนน�้า

จะกระทบการผลิตของ Supply Chain ด้วยเหตุผลด้าน

ความยั่งยืนของธุรกิจ ท�าให้บริษัทต่างๆ เริ่มออกมาตรการ

หรือนโยบายหรือด�าเนินการเพื่อลดการใช้น�้า เช่น 

 ·	กรณีห้างค้าปลีก Walmart ของสหรัฐอเมริกา

เคยออกดัชนีวัดความยั่งยืนของ suppliers โดยให้ supplier 

กรอกข้อมูลปริมาณการใช้น�้าในการผลิตสินค้าเพื่อจัดท�าเป็น

ค่าดัชนีความยั่งยืนของ supplier ต่อไป (อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ 

Walmart อยู่ในช่วงการปรับปรุงการจัดท�าดัชนีวัดความยั่งยืนนี้) 

 ·	กรณีบริษัทสินค้าอุปโภค P&G ของสหรัฐอเมริกา

ออก Supplier Environmental Sustainability 

Scorecard ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดัชนีวัดความยั่งยืนของ 

suppliers ของห้าง Walmart 

 ·	 กรณีบริษัทรองเท้าและชุดกีฬา Nike ของ

สหรฐัอเมรกิาออก Materials Sustainability Index โดยน�า 

“น�้า” เป็นหัวข้อหนึ่งของการวัดความยั่งยืนในการผลิตรองเท้า

หรือชุดกีฬา

 ·	กรณีบริษัท Nestle ในสหรัฐอเมริกาออกตาราง

แสดงเครื่องชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Metrics 

โดยท�าการวดัปรมิาณการใช้น�า้และการปล่อยน�า้ออกจากระบบ

การผลิต

 ·	 กรณีบริษัทเสื้อผ้าประเภท Outdoor อยาง 

Patagonia ออกโฆษณาวา “Don’t buy this jacket” 

เนื่องจากในการผลิตต้องใช้น�้า 135 ลิตร ดังนั้น ควรจะซื้อ

เมื่อจ�าเป็นต้องใช้เสื้อนี้จริง และเมื่อหมดความประสงค์ที่จะใช้

เสื้อแล้วก็ควรบริจาคแก่ผู้อื่นเพื่อลดของเสีย (waste) 

 ·	กรณีบริษัทเสื้อผ้า Levi’s ออกกางเกงยีนสรุน 

Waterless ซึ่งใช้น�้าในการผลิตน้อยกว่ากางเกงยันส์รุ่นปกติ

ถึง 28%

 ·	กรณีบริษัทรถยนต Ford ลดการใช้น�้าในการผลิต

รถยนต์จากเฉลี่ย 9.8 ลบ.ม./คันในปี 2000 เหลือ 4 ลบ.ม./คัน

ในปี 2013

 ·	กรณีบริษัทเครื่องดื่ม Coca-Cola ตั้งเป้าด�าเนิน

ธุรกิจแบบ water neutral ภายในปี 2020

5. สรุป
 กล่าวโดยสรุปน�้าถือเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญทั้ง

ต่อการด�ารงชีวิตและการด�าเนินธุรกิจมาก โดยเฉพาะเมื่อโลก

ต้องประสบภาวะโลกร้อนและการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร 

ท�าให้ภาคส่วนต่างๆ กดดันให้ภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้มี

การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจ�านวนมากก็ได้

ออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดการใช้น�้าหรือออกสินค้าที่มี

การใช้น�้าน้อยลง

 ในส่วนของประเทศไทย ทางส�านกังานมาตรฐานสนิค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ก็ได้มีโครงการน�าร่องให้

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจัดท�า water footprint ของ

สินค้าตั้งแต่ปี 2556 และได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

 ดั งนั้น  ผู ้ประกอบการไทยจึงควรตระหนักถึ ง

ความส�าคัญของทรัพยากรน�้า และเร่งหาทางลดการใช้น�้าหรือ

ใช้น�้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สิ่งแวดล้อมและมลพิษ

Environment and Pollution
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Jacket”. This was because a jacket was made by 
consuming 135 liters of water. A jacket should only be 
bought when necessary. Additionally, it should be 
donated to others when unnecessary to reduce amount 
of household waste.

·	Levi’s introduced a model of jeans, 
“Waterless”. The model consumed 28% less water in 
the production processes than other models made by the 
company. 

·	Ford, an automobile manufacturer, reduced 
water consumption in its production processes from 9.8 
cubic meters per car in 2000 to 4 cubic meters in 2013.

·	Coca-Cola, the beverage manufacturing 
company, has aimed to operate the business through 
water neutral approach by 2020.

5. Summary
In summary, water is a kind of resources 

necessary for the living and for business especially 
when the world has been encountering the global 
warming and a population growth. A public sector has 
been trying to put pressure onto a business sector to 
modify their production process by consuming water 
efficiently. A large number of companies have launched 
new policies and measures to reduce water 
consumption in production processes or initiate new 
products required less amount of water. 

 In 2013, the National Bureau of Agricultural 
Commodity and Food Standards (ACFS), Thailand, 
conducted a pilot program by introducing agricultural 
and food producers to assess Water Footprint in their 
products. The program was completed. 

In brief, Thai investors should realize the 
importance of water resource and find out technologies 
and methods to reduce water consumption in their 
production processes or use water efficiently.

were concerned that the water shortage would affect 
supply chain in their production processes. 

Regarding sustainability of their business, 
companies launched various policies and measures to 
reduce water consumption. For example,

·	Walmart, the US retail business, issued an 
index which measured sustainability of its suppliers by 
collecting information of water consumption in their 
production processes before analyzing and indicating a 
supplier sustainability index (Walmart has developed 
measurement to conduct the sustainability index).

·	P&G, the US consumer product 
manufacturer, issued a supplier environmental 
sustainability scorecard similar to the Walmart’s 
supplier sustainability index.

·	Nike, the US footwear and sportswear 
company, launched a materials sustainability index by 
evaluating amount of water consumption as one of the 
sustainability index for its footwear or sportswear 
manufactures.

·	Nestle company in the United States released 
a table of environmental indicators called the 
“Environmental Matrixes”. The Matrixes were used to 
measure water consumption and discharge from its 
production processes.

·	Patagonia, the outdoor clothing company, 
launched an advertising campaign, “Don’t Buy This 
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จังหวดัพงังาเป็นจงัหวดัชายฝ่ังทะเลอนัดามนัทีอ่ยูท่างด้านตะวนัตกทางภาคใต้ของไทย มพีืน้ทีท่ัง้หมด 4,170,885 

ตารางกิโลเมตร หรือ 2,606,803.125 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของภาคใต้ สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน

ทอ ดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร 

เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ มีชนิดของป่าที่ส�าคัญ ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน แบ่งเขตการปกครองเป็น 

8 อ�าเภอ คือ เมืองพังงา คุระบุรี เกาะยาว ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง กะปง ตะกั่วป่า และทับปุด ประชาชนนับถือศาสนาทั้งศาสนา

พุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

เนื่องจากพังงาเป็นจังหวัดติดชายทะเล จึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากที่นิยมไปพักผ่อนและ

ท่องเที่ยวทั้งคนไทย และคนต่างชาติ จังหวัดพังงาถือเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าหลายชนิด และมีความอุดม

สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ แร่ธาตุ เช่น แร่ดีบุก ที่รุ่งเรืองอย่างมากมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อราคาดีบุกมีราคาตกต�่าจึงหัน

มาประกอบการกจิการทางด้านท่องเทีย่วเนือ่งจากอยูต่ดิกบัจงัหวดัภเูกต็ ท�าให้จงัหวดัมรีายได้สงูจากการท่องเทีย่ว เมือ่การท่องเทีย่ว

ได้เริ่มขยายตัวและเฟื่องฟู นักธุรกิจจากต่างท้องที่ได้เริ่มเข้ามายังจังหวัดพังงาเพื่อจับจองที่ดินเพื่อท�าการค้าสร้างสิ่งปลูกสร้าง 

เช่น โรงแรม รีสอร์ทมีการสร้างท่าเรือเพื่อขยายฐานจากภูเก็ตสู่พังงา จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการบุกรุกท�าลายทรัพยากร

ก็ขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรม ระบบนิเวศมีแนวโน้มสูญเสีย

สมดุล มลพิษและสารตกค้างต่างๆ ที่ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โดย กองบรรณาธิการ

บานยาหมี 
วิถีชุมชนกับการอนุรักษ

ชุมชนบ้านย่าหมี
ภายใต้ความเจริญที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดนั้น 

ก็ยังมีชุมชนที่ยังคงรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม ที่บรรพบุรุษ

ของพวกเขาได้ดูแลปกป้องกันมา เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ดูแล

รักษาต่อ ได้ศึกษาเรียนรู้และปกป้องสิทธิ์ที่เขาเหล่านั้นได้รับ

จากทรัพยากรอันมีค่าที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าต้นน�้า ป่าชายเลน

และชายฝั่งทะเลที่เรียบ สะอาดตา บ้านย่าหมี คือชุมชน

ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต�าบล

เกาะยาวใหญ่ อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ด�าเนินชีวิต

ด้วยความเรียบง่าย ด้วยสภาพพื้นที่ที่ติดชายฝั ่งทะเลและ

เป็นเกาะ ชาวบ้านย่าหมจีงึประกอบอาชพีท�าการประมงเป็นหลกั 

รองมาก็ท�าสวน ท�าไร่ และปัจจุบันมีการท�าข้าวไร่ ในอดีต

ทรพัยากรทางทะเลมมีาก การหาปลา หากุง้ กส็ามารถท�าได้ง่าย

เพียงแค่ทอดแหริมฝั่ง เดินหาหอย ตกปลา ก็หาเป็นอาหาร

สมดุลและความหลากหลาย
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Phang-nga province is an Andaman coastal province in the west side of southern part of Thailand 

with the total areas of 4,170,885 square kilometers or 2,606,803 rai. It is the ninth biggest province in the 

south. Its geographical condition is a complicated mountain range lie long from the north to the south, 

the shore line approximately 239.25 kilometers, forest areas for 1,722.55 square kilometers. 

The forest in this province shedding leave forest; therefore, it is montane forest, rain forest and mangrove 

forest. It is divided into 9 districts: Muang Phang-nga, Kuraburi, Koh Yao, Takuatung, Taimuang, Kapong, 

Takuapa and Tabpud. People in this province believe in Buddhism, Islam, and Christ.

As the Phang-nga is next to the sea, it is a tourist attractive province. There havs been a lot of both 

Thai and foreign tourists visiting this province for relaxing and traveling. It is abundant with valuable natural 

resources, forests and mineral such as tin, which had been very flourish since the beginning of the 

Rattanakosin Era. When the price of tin was decreased, people changed their ways of life to emphasize 

tourism business as living next to Phuket province. Tourism business has made a lot of money for people 

in there. When the tourism is expanded and booming, businessmen from other areas moved to Phang-nga 

to preempt the land for commerce or construction. Hotels, resorts, and the harbors were built as the 

expansion of tourism base from Phuket to Phang-nga. The increasing number of population in Phang-nga 

causes the destruction of natural resources. The size of population is expanded due to economic expansion, 

which affects change and decadence of ecological system that tends to be imbalanced with pollution and 

residues released to natural sources, which affects environmental quality.

by Editorial Board

Yamee Village: 
Community Way of Life 

and Conservation

Baan Yamee Community
Among quick development, there has still been 

community that values highly on environment that their 

ancestors took care and keep it for the next generation. 

They will be able to study and protect their right gaining 

from the priceless abundant natural resources even 

watershed forest, mangrove forest, and clean coast. 

Baan Yamee is a Muslim community located at Moo 3, 

Koh Yao Yai, Koh Yao District, Phang-nga province. 

They live their simple lives. Due to the geographical 
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มาบรโิภคกนัในครอบครวัได้ จะมกีารหาของทะเลมากขึน้กเ็พือ่

เป็นการค้า ซึ่งเรือประมงที่ออกหาปลาในท้องทะเลก็จะใช้

เครื่องมือแบบอนุรักษ์ไม่ท�าลายทรัพยากรที่มีค่าเล็กๆ ตาม 

ค�าสั่งสอนของรุ ่นพ่อแม่ ที่สร้างให้เรารักและดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ แต่ที่โดดเด่นของบ้านย่าหมีคือ  

ป่าไม้ ซึ่งในพื้นที่บ้านย่าหมีนี้จะครอบคลุมพื้นที่ของป่าสงวน

แห่งชาติป่าช่องหลาด และป่าเกาะยาวใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2511 กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่เขา 

ย่าหมีและเขาช่องหลาด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่

จ�านวน 5,718 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชน 2 ต�าบล คือ บ้าน

ช่องหลาด บ้านคลองเหีย บ้านคลองบอน บ้านย่าหมี ต�าบล

เกาะยาวใหญ่ และบ้านโล๊ะโป๊ะ ต�าบลพรุใน ซึ่งป่าช่องหลาดนี้

เป็นพื้นที่ป่าต้นน�า้ที่ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของชุมชน ชาวบ้าน

ในพื้นที่จ�านวนไม่น้อยได้อาศัยประโยชน์จากป่าต้นน�า้นี้ ถือได้ว่า 

บ้านย่าหมีเป็นชุมชนที่อยู่ในท�าเลที่เหมาะสมเพราะมีสภาพ

พื้นที่โอบล้อมด้วยเขาที่มีป ่าสงวน และมีชายทะเลที่คง 

ความอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้นชีวิตคนในชุมชนจึงผูกพันกับทะเล  

ป่าไม้ และป่าชายเลน

ย่างก้าวสู่การต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์
ในปี พ.ศ. 2531 พื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 2,800 ไร่

ของบ้านย่าหมีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สัมปทานเพื่อตัดไม้ 

เผาถ่าน จึงมีนายทุนจากนอกพื้นที่เข้ามาบุกรุกจับจองเพื่อหวัง

ผลประโยชน์จากพื้นที่นี้ ส่งผลกระทบให้ป่าชายเลนเริ่มน้อยลง 

ไม้โกงกางที่ถือว่าเป็นถ่านที่ดีถูกตัดเป็นจ�านวนมาก มีการ 

ลอกเปลือกต้นโกงกาง เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง ส่วนที่ไม่ใช้ 

ก็ทิ้งขว้างจนเกิดน�้าเน่าเสีย สิ่งมีชีวิตน้อยๆ ที่ได้อาศัยพึ่งพา 

ป่าโกงกางเป็นที่หลบภัยก็ได้รับผลกระทบและเน่าตายตามไป 

ระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ต้องมาได้รับผลเสียจาก

การตัดไม้เผาถ่าน เส้นทางเดินเรือถูกไม้โกงกางขวางกั้น ชาว

บ้านที่มีอาชีพประมงไม่สามารถออกเรือไปจับปลาได้ ชาวบ้าน

ย่าหมีภายใต้การน�าของนายสามารถ งานแข็ง ผู ้ใหญ่บ้าน 

ในขณะนั้น และนายเหม ถิ่นเกาะยาว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้รวมตัว 

กับชาวบ้านคัดค้านเรียกร้องให้กลุ่มสัมปทานออกจากพื้นที่  

ซึง่ในการเจรจานีไ้ม่มหีน่วยงานภาครฐัเข้ามามส่ีวนร่วม เป็นการ

พูดคุยกันโดยไม่มีการใช้ก�าลัง ซึ่งผู้รับสัมปทานก็ยอมท�าตาม 

ข้อเรียกร้องของชาวบ้านเป็นอย่างดี 

สมดุลและความหลากหลาย
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condition as a coastal area and island, the villagers are 

mainly fishermen, gardener, farmer and agriculturist. 

In the past, there were a lot of marine resources. 

Fishing was easily done by throwing a net at the coast, 

walking to find the shells, those can be food for family. 

At present there is an increase of commercial fishery, 

but the fishermen here have still used conservative tools 

that do not destroy the natural resources following their 

predecessors’ doctrine. It encourages their affection 

towards the natural resources. The prominence of  

Baan Yamee is the forest. The area of Baan Yamee 

covers Pa Chong Lad National Preserved Forest and 

Koh Yao Yai Forest.

In 2008, Royal Forest Department declared  

the areas of Yamee and Chong Lad Mountains to be  

a national preserved forest areas for 5,718 rai covering 

5 communities in 2 sub-districts: Baan Chong Lad,  

Baa Klonghia, Baan Klong Bon, Baab Yamee in  

Koh Yao Yai Sub-district and Baan Polo in Prunai  

Sub-district. Chong Lad Forest is a watershed forest 

that is significant to survival of people in the community. 

The villagers use the forest for their survival. It is likely 

to claim that Baan Yamee community is perfectly 

located because it is surrounded by the preserved forest 

and abundant sea coast; as a result, people in this 

community have committed with sea, forest and 

mangrove forest.

An Opposing Pace for Conservation
In 1988, 2,800 rai-mangrove forest of  

Baan Yamee was announced to be the concession area 

for charcoal burn; accordingly, there were investors 

from other areas trespassed the forest land affecting the 

decrease of mangrove forest. A lot of mangroves, 

considered as the best charcoal, were cut. In addition, 

the forest body was peeled to ease transportation. 

Unusable parts of the mangroves were left in the site 

causing water pollution. Small organisms living in the 

mangrove forest were affected and died later on.  

The abundant mangrove forest ecological system was 

destroyed by cutting forest for charcoal burn, the sea 

lanes were blocked by the dumped parts of mangrove 

tress; as a result, the villager fishermen could not go 

fishing. The villagers led by Mr. Samart Ngankhaeng, 

the village headman, and Mr. Hem Tinkohyao, the 

headman’s assistant, mobilized the villages to strike  

the concession. There were not any government 

organizations in the negotiation; the agreement was 

conducted without a violence. The concessionaire 

finally surrendered and followed the villagers’ request 

very well.

When the mangrove forest is destroyed, the 

nature also lost balance. Unbalanced nature affects 

ecological system; small aquatic animals such as  

sea crab, mangrove crab, and blenny gradually 
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เมื่อป่าชายเลนถูกตัดท�าลายไป ธรรมชาติก็สูญเสีย

สมดุลต่างๆ ไป ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรอบ สัตว์น�้าเล็กๆ เช่น 

ปูทะเล ปูด�า ปลาตีน และอื่นๆ ที่เคยมีก็หายไป ด้วยเห็น 

ความส�าคัญในเรื่องนี้ชาวย่าหมีจึงจัดตั้งคณะกรรมการและ 

อาสาสมัครดูแลป่า (เป็นชื่อเฉพาะ) ขึ้นโดยมีคณะกรรมการ 

ในช่วงเริ่มต้นประมาณ 15 คน และสมาชิกอาสาสมัคร 27 คน 

ก�าหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 

แบ่งผืนป่าตามโซนโดยใช้คลองธรรมชาติเป็นตัวแบ่ง โดย 

อาสาสมัครทั้ง 27 คน แบ่งการดูแลเส้นล�าคลอง 3 โซน  

โซนละ 9 คน รับผิดชอบพื้นที่ประมาณ 180-230 ไร่ บ้านใคร

อยู ่ใกล้ล�าคลองไหนก็ช่วยกันดูแลล�าคลองนั้น จัดกิจกรรม 

ความรับผิดชอบปลูกป่าเสริมป่าที่ถูกท�าลายไปอย่างต่อเนื่อง 

จนเกดิความอดุมสมบรูณ์มากขึน้แล้ว กย็งัปลกูป่าต้นน�้าเพิม่ขึน้

ด้วยเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ส ่งผลให้ชุมชนได้ประโยชน์  

ด้วยเป็นชุมชนมุสลิมกฎระเบียบต่างๆ จึงไม่จ�าเป็นต้องเขียน

เป็นตัวอักษรเป็นที่เข้าใจตรงกัน และมีการพบปะและทบทวน 

เสวนากันเมื่อเสร็จภารกิจการละหมาดทุกวันศุกร์ ด้วยก�าลัง 

แรงกายแรงใจของชมุชนบ้านย่าหมใีนการใส่ใจดแูลและอนรุกัษ์

สิ่งแวดล้อม ท�าให้บ้านย่าหมีได้รับรางวัลลูกสีเขียว ในปี  

พ.ศ. 2545 ประเภทชุมชน ด้านนิเวศวิทยา และยังเกิด 

กลุ ่มสมาชิกที่รวมตัวกันเพื่อช่วยดูแลทรัพยากรต่างๆ ของ 

ชุมชนขึ้น ภายใต้ชื่อ “กลุ ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากร 

ทางทะเลและชายฝั่ง” นอกจากนี้ ชาวย่าหมียังมีการจัดการ

ระบบนเิวศแบบองค์รวม หรอืการน�าพืน้ทีป่่าชายเลนในหมูบ้่าน

มาเป็น “ป่าชุมชน” ซึ่งมีกฎ ระเบียบและคณะกรรมการ 

ป่าชุมชน รวมถึงชาวบ้านช่วยกันดูแลให้เป็นที่ใช้สอยของ

หมู่บ้านไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 

จากการพัฒนาภายนอกสู่ความเข้มแข็งภายในชุมชน
ดูเหมือนว่าชีวิตการเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

ชาวย่าหมจีะต้องมบีทพสิจูน์ให้ชาวบ้านใกล้เคยีงและคนท้องถิน่

อืน่ได้เหน็ถงึความรกัและสามคัคขีองชาวชมุชนทกุๆ รุน่ จะเหน็

ได้จากในช่วงที่การท่องเที่ยวเริ่มเฟื่องฟู ประกอบกับชายทะเล

ด้านอนัดามนัของประเทศไทยจะได้รบัความนยิมจากชาวต่างชาติ 

ที่มาท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นด้านการท่องเที่ยว 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบ 

ในหลักการโครงการพัฒนาอ่าวภูเก็ต พังงา กระบี่ ให้เป็นพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษ (เขตพฒันาอตุสาหกรรมเพือ่การท่องเทีย่ว) 

ส่งผลให้ต้นปี พ.ศ. 2549 โครงการสร้างท่าเทียบเรือมารีน่า  

ซึ่ ง เป ็นโครงการของบริษัทร ่วมทุนต ่างชาติจะเกิดขึ้น 

ในอ่าวคลองสนบ้านย่าหมีถือว่าเป็นโครงการเพื่อตอบสนอง

กระแสการท่องเที่ยว นายทุนเริ่มเข้ามากว๊านซื้อที่ดิน แต่การ

พัฒนาเศรษฐกิจในรูปนี้ไม่ได้เป็นที่ต้องการของชาวย่าหมีเลย 

เพราะความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สงบ ไม่แก่งแย่ง แบบชาวมุสลิม 

สมดุลและความหลากหลาย

Balance and Diverse

54
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558



disappeared. The villagers were aware of this; then they 

set up the Forest Taken Care Committee and  

Volunteers that firstly consisted of 15 committees and 

27 volunteers. They took roles to make rules for forest 

protection. They divided the forest land into zones 

using natural canal as a boarder. The 27 volunteers took 

care of canals in 3 zones, 9 volunteers per zone.  

They were responsible for approximately 180-230 rais. 

They always took care the canal nearby and  

continuously did activities to grow new plants in the 

forest to replace the destroyed ones to maintain and 

increase abundance of the forest. Moreover, they grew 

the trees at the watershed forest because the nature 

gives benefits to the community. As they are Muslim, 

it is not necessary to have written rules; just only having 

meeting and discussion among villagers after worship 

of the Allah’s kindness on Fridays. Due to solidarity of 

Baan Yamee villagers in taking care of conserve the 

environment, they got a Green Award in 2002 as the 

best community in the field of ecology. Later, Marine 

and Coastal Conservation Volunteering Group was thus 

founded. Furthermore, they manage a wholistic 

ecological system, in other words, taking into account 

the mangrove forest to be their community forest taken 

care by rules and regulations and Community Forest 

Committee, including villagers to limit the use of forest 

for survival, not for commercial.

From External Development to the Strength 
of Community

Being conservatives, Yamee villages has 

proved their affection and solidary to overcome 

environmental destruction. Because of booming  

period of tourism and popularity of Andaman Sea  

in Thailand, to support tourism the cabinet exercised  

its resolution on 6th September 2005 to have Phuket, 

Phang-nga and Krabi Bay Development Project. 

Therefore, the three provinces became special economic 

zones (Industrial Development for Tourism Zone).  

In 2006, there thus was Marina Harbour Construction 

Project that was the project of international joint venture 

company at Klongson Bay, Baan Yamee. It is a project 

responding to tourism trend. The investors bought a lot 

of land. However, this way of development is not 

needed by Baan Yamee villagers because their simple 

Muslim ways of life was certainly affected by the 

construction. There were a lot of negative consequence 

occurring in the projects: air pollution, loud noise from 

construction, etc. The first effect they got from the 

construction was watershed forest intrusion by a private 
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จะต้องได้รับผลกระทบต่างๆ จากการก่อสร้างแน่นอน ทั้งด้าน

มลพิษทางอากาศ เสียงดังจากการก่อสร้าง และแล้วผลกระทบ

แรกที่ชุมชนได้รับนั่นคือ การบุกรุกป่าต้นน�้าของบริษัทเอกชน

แห่งหนึ่งที่เข้ามาซื้อที่ดินใกล้กับบริเวณป่าต้นน�า้เขาช่องหลาด 

ได้ท�าแนวรัว้กัน้เขตทีด่นิโดยอ้างสทิธกิารถอืครอง ท�าให้ชาวย่าหมี 

ไม่พอใจ กลุม่อาสาสมคัรอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

น�าชาวย่าหมีออกมาเรียกร้องต่อรัฐให้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของการเข้าครอบครองที่ดินของนายทุนเหล่านี้ ป่าช่องหลาด

เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งไม่มีผู ้ใดถือสิทธิครอบครอง 

เพราะเป็นป่าต้นน�้า มีความสมบูรณ์อย่างมาก เป็นชีวิตของ 

ชาวย่าหมทีีไ่ด้อาศยัท�ากนิ การต่อสูก้บัผูม้อีทิธพิลท�าให้ชาวย่าหมี  

จ�านวน 17 คน จากกลุม่อาสาสมคัรอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล

และชายฝั่ง ถูกแจ้งจับเป็นผู้ต้องหาบุกรุกที่ดิน ซึ่งในปัจจุบัน 

กย็งัคงมคีดคีวามกนั และต้องเดนิทางไปขึน้ศาล จากค�าบอกเล่า

ของนายเหม ถิ่นเกาะยาว (อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)

การต่อสูก้บัผูม้อีทิธพิลทีบ่กุรกุท�าลายป่าต้นน�้าเหล่านี้ 

ไม่เพียงแต่กลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝ่ังทีม่ผีูใ้หญ่สามารถ ผูช่้วยเหม เท่านัน้ ยงัมชีาวบ้านทัง้ชาย 

หญงิ เยาวชน และเดก็น้อยๆ กช่็วยกนัเป็นหเูป็นตา ช่วยสอดส่อง 

ไม่ให้มกีารท�าลายป่าต้นน�า้ แหล่งน�า้ สตัว์ป่าน้อยใหญ่ในพืน้ทีป่่า 

ช่องหลาด เพราะธรรมชาตเิหล่านีบ้รรพบรุษุของเขาร่วมสร้างมา  

เป็นสิง่ทีต้่องสบืทอดไว้ ถงึแม้ชาวย่าหมจีะถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดี 

พวกเขากไ็ม่เสยีก�าลงัใจ ลดละ หรอืถอยหน ียงัคงต่อสูเ้พือ่ความ

เป็นชุมชนธรรมชาติเหล่านี้ไว้ด้วยแรงกายแรงใจ และก�าลัง 

ที่พอท�าได้ คนที่มีฐานะมีเงินทองก็ช ่วยด้วยก�าลังทรัพย์  

เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยิ่ง

จากเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ. 2547
บ้านย่าหมีเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง มีทั้ง 

ป่าต้นน�้า ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล มีความสมบูรณ์ทาง

ระบบนิเวศชายฝั่ง ชายทะเลที่สะอาดไม่มีของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ แต่ด้วยเป็นเมืองชายฝั่งทะเลแม้จะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากเขตโรงงาน โรงแรม แต่เกาะยาวใหญ่ก็หลีกไม่พ้น 

จากภัยธรรมชาติ เช่น จากสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ส่งผลให้

ทรพัยากรทางทะเลหลายอย่างหายไปจากพืน้ที ่อาท ิหญ้าทะเล 

พะยูน ที่มักจะมาว่ายรอบเรือประมงที่ออกหาปลา เป็นภาพ

ความทรงจ�าที่ดีของชาวย่าหมีที่ได้เห็นสิ่งมีค่าที่ไม่สามารถเห็น

ได้ในปัจจุบัน ด้วยเคยเป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ

พะยูน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (ภูเก็ต) 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาท�าโครงการแหล่งรักษาหญ้าทะเล 

เพื่อส�ารวจปลาพะยูน จึงสนับสนุนให้ฟื้นฟูการปลูกหญ้าทะเล

บริเวณหาดคลองสน (คลองสนเป็นหาดทรายยาวประมาณ  

1.8 กิโลเมตร บางช่วงมีโขดหินและแนวปะการังน�้าตื้นผสมกับ 
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company which bought the land at the watershed forest 

area at Chong Lad Mountain and fenced their land, 

causing dissatisfaction of Yamee villagers. Marine and 

Coastal Conservation Volunteering Group mobilized 

Yamee villagers in asking the government to check land 

occupancy of these capitalists. Chong Lad forest is an 

area of national preserved forest that is occupied by no 

one since it is extreme abundant watershed forest. It is 

as Yamee villagers’ lives since they have grown with 

the forest. Fighting with influential people caused 17 

Yamee villagers from Marine and Coastal Conservation 

Volunteering Group arrested in the case of land 

trespassing. The case has not been finished yet until 

present, they have still been to the court based on 

information from Mr. Hem Thinkohyao (former  

Village Headman Assistant).

Not only Marine and Coastal Conservation 

Volunteering Group, Headman Samart, and Headman 

Assistant Hem opposed influential people who trespass 

the watershed forest, but also other villagers, including 

males, females and small children who look after the 

watershed forest, water resource, and wild animals in 

Chong Lad forest not to be destroyed because it has 

been taken care since their ancestor generations. They 

have never felt depressed, or given up even though they 

are sued; moreover, they have still stood for the nature 

of their community by their strength and spirit. Local 

well-to-do people donate money to support it, so Yamee 

can then be a strong community.
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หญาทะเลซึง่มหีลายสายพนัธโดยเฉพาะหญาเงาใบสนัทีม่องเหน็

ไดอย่างชัดเจนแนวหญาเงาเป็นแหล่งหอยชักตีน หอยเปลือก

บางยาวรี ลักษณะคลายหอยหวาน) โดยหวังสร้างแหล่งอาหาร

และสิง่มชีวีติเลก็ๆ ทีส่ามารถอยูไ่ด้บรเิวณรมิฝ่ังให้กลบัมามชีวีติ

และเป็นแหล่งอาหารกลับคืนสู่ชุมชนได้อีกครั้ง การท�าประมง

ของชาวย่าหมีก็ใช้เครื่องมือประมงแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมาจาก

บรรพบรุษุ ไม่ท�าลายสิง่มชีวีติเลก็ๆ เช่น เรอือวนลาก เรอือวนรนุ 

หรอืเรอืป่ันไฟปลากะตกั ส่งผลดต่ีอทรพัยากรชายฝ่ังทีจ่ะเตบิโต

เป็นแหล่งอาหารทะเลได้ในวันหน้า

หลักชัยในการอนุรักษ์
ชาวบ้านย่าหมเีป็นชาวมสุลมิ ตามหลกัการของศาสนา

อิสลามอันเป็นข้อบังคับส�าหรับสังคม ให้ทุกคนมีหน้าที่ต่างๆ 

ทางสังคมจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือ ครอบครัวจนถึงสังคมที่ใหญ่

คอืประเทศชาต ิศาสนาบญัญตัใิห้ทกุคนได้แสดงความรบัผดิชอบ

อย่างสม�่าเสมอในทุกๆ ด้าน ทุกคนต้องเสียสละเพื่อครอบครัว 

เพือ่สงัคม เพือ่ประเทศชาต ิและเพือ่ศาสนา ส�าหรบัประเทศไทย

ชาวมุสลิมต้องเสียสละเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

อนัเป็นสถาบนัหลกัของชาตไิทย ท�าให้ชาวบ้านย่าหมมีจีติส�านกึ

ต่อสงัคม ประเทศชาตแิละพระมหากษตัรย์ิ น�าหลกัการต่างๆ ที่

องค์ประมุขสูงสุดของประเทศที่ทรงคิด แนะน�า และบอกกล่าว 

มาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต นั่นคือ มีเหตุผล มีแบบแผน 

ด�าเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลาง ใส่ใจสังคมรอบข้าง ไม่แก่งแย่ง 

มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร การมุ ่งต่อ

ประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปันเหล่านี้ตรงกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่องค์ประมุขสูงสุดประสงค์อยากให้คนไทย

ปฏิบัติ

ดว้ยแนวทางของหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่น�ามา

ปฏิบัติ ใช่ว่าจะสามารถใช้กับการด�าเนินชีวิตเพียงอย่างเดียว 

ยังสามารถต่อยอดใช้กับสิ่งต่างๆ รอบข้างได้ เช่น สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ ได้ ชาวย่าหมีน�ามาใช้กับท้องถิ่น

ของพวกเขาได้อย่างกลมกลืน อยู ่กับธรรมชาติก็ต้องดูแล

ธรรมชาติ อยู่กับป่าก็ต้องดูแลป่า อยู่กับท้องทะเลก็ต้องดูแล

ทะเล เป็นสิง่ทีต้่องคูก่นัไม่มชีาวบ้านคนใดไม่เหน็ด้วยกบัการท�า

สิ่งดีเหล่านี้ทุกคนช่วยเหลือกัน ดูแล โดยมีศาสนสถานของ

ชาวชุมชนเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังทุกข์สุข ท�ากิจกรรม 

และที่ภูมิใจของพวกเขาคือชาวบ้านย่าหมีรักและหวงแหน

ในทรัพยากรต่างๆ ของชุมชนไม่ต้องการให้ทรัพยากรที่มีค่า

ในชุมชนต้องหมดสิ้นไปโดยที่ไม่สามารถจะกู้คืนมาได้ ได้น�า

แนวทางการอนุรักษ์ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทรงมกีระแสพระราชด�ารไิว้มาปรบัใช้ให้เข้าวถิชีวีติอนัเรยีบง่าย

ของชุมชนบ้านย่าหมีแห่งนี้

สมดุลและความหลากหลาย

Balance and Diverse
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Because of Tsunami in 2004
Baan Yamee has valuable natural resources, 

including watershed forest, mangrove forest, seagrass 

resources, and it is abundant in coastal ecological 

system. The sea is clean without any wastes from 

industrial factories. As it is a coastal town, although it 

is not affected by industrial factories and hotels, 

it cannot avoid natural disaster; for example, Tsunami 

occurring in 2004 causing the loss of marine resource 

such as seagrass and manatee that always swim 

surrounding the fishing boat. It is a good memorable 

picture of Yamee villagers that they now only see it in 

their memory. As the seagrass is a food of manatee, 

Marine Coastal Resources Center 4 (Phuket), 

Department of Marine and Coastal Resources, Ministry 

of Natural Resources and Environment corporately 

generated Seagrass Conservation Resources Project 

to survey the manatee in order to support the 

rehabilitation of seagrass at Klongson Beach 

(The length of Klongson Beach is approximately 

1.8 kilometers comprising rock and coral reefs 

in shallow water with several species of seagrass, 

especially Halophila Minor, Wing Shell resources, 

Musculista Senhousia that is similar to Babylonia 

Areolata). The purpose of build up food and small 

organism resources living on the coast to be jolly and 

community food resource. Yamee villagers use 

traditional fishing tools that inherit from their 

ancestors without destroying small organisms such as 

Trawlers, Push Net or Lighted Anchovy Purse Seine. 

It positively affects coastal resources that are growing 

to be seafood resource in the future.

Conservative Goal
Muslim doctrine has social emphasis. Everyone 

has responsibility assigned by social roles starting 

from the smallest social unit that is family to larger 

families that are the nation and religion. Everyone has 

to be responsible on a regular basis. They have to devote 

themselves for their family, society, nation and religion. 

In Thailand, Muslim has to devote for nation, religion 

and the king that is the main national institution. As a 

result, Yamee villagers have conscious to society, 

nation and the king. They follow the doctrine of the 

king for their survival, that is, they are reasonable and 

traditional, survive in moderate practice, care other 

people, honest, patient, work hard, aiming at public 

benefit and sharing following sufficient economy 

philosophy of the king.

The philosophy of sufficient economy not only 

can be applied in the real life, but can be contributed to 

surrounding issues such as environment, natural 

resources, and others. Yamee villagers apply the 

philosophy in their community harmoniously, that is, 

living with nature must take care of the nature; living 

with forest must take care of the forest; living with the 

sea must take care of the sea. All villagers agree with 

these ways of thinking; they help and take care each 

other by using community religious places as a place 

for exchanging knowledge, listening to other people’s 

all sufferings and happiness and doing activities. 

Moreover, they are proud of love and cherishment in 

natural resources of the community. They do not want 

to lose the valuable natural resources; they thus follow 

conservative ways of King Bhumipol and adapt them 

to their simple way of life in Yamee community.
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กอนจะปดเลม

Epilogue

ดวยความสํานึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

องคประธานมูลนิธิจุฬาภรณ ทรงมุ งมั่นในการวิจัยและพัฒนางานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตลอดจน

ทรงเปนแบบอยางของผูนําในการขับเคลื่อนงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีวิสัยทัศน ทํางานเชิงรุก และ

มีนโยบายการทํางานที่ชัดเจนและตอเนื่อง รัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดขอพระราชทานพระอนุญาต

กําหนดใหวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกป ซึ่งตรงกับวันคลายวันประสูติเปน “วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย” เพื่อ

เทิดพระเกียรติและสรางความตระหนักแกสังคมและหนวยงานทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทย
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วันอนามัยสิ่งแวดลอมไทยจะเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2558 เปนปแรก โดยมีการรณรงคเรื่อง “อากาศสะอาด

สดใส คนไทยสุขภาพดี (Better Health in Clean Air)” เพื่อลดการสรางมลพิษในอากาศทั้งภายนอกและ

ภายในอาคาร สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทรงมีพระดํารัสวา “การพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนจะบรรลุผลได...ก็ตอเมื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี” พระดํารัสดังกลาวทรงเนนยํ้า

ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอยูเสมอ เนื่องจากสถานการณ

การเกิดโรคในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมาก จากโรคติดเชื้อที่เดิมเคยเปนกันมากในประเทศกําลังพัฒนา ปจจุบัน

เปลี่ยนมาเปนโรคที่เกิดจากการไดรับสารพิษจากสิ่งแวดลอมแทนเปนสวนใหญ สภาพแวดลอมที่ประชาชน

ตองอาศัยและใชชีวิตอยู จึงมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพทางตรงและทางออม ทั้งปญหามลพิษในอากาศ 

คุณภาพนํ้า ความปลอดภัยดานอาหาร และความปลอดภัยของบุคลากรที่ทํางานสัมผัสกับสารเคมี ซึ่งเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันทั้งสิ้น อาจปนเปอนอยูในเครื่องอุปโภคบริโภค ดานผลกระทบ ตอสุขภาพจากสภาพแวดลอม 

เด็ก ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ เปนกลุมที่มีความเสี่ยงมากเปนพิเศษ โดยเฉพาะกลุมเด็กซึ่งรับสารพิษไดงาย

และไวตอการเกดิโรคภยัไขเจบ็มากกวาผูใหญ ดงันัน้สขุภาพอนามยัของประชาชนจงึเปนเรือ่งทีท่รงใหความสาํคญั

เหนือสิ่งใด ดวยทรงถือเปนพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติไดอยางยั่งยืน จึงทรงมีความสนพระทัย

ดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยเีปนกรณพีเิศษ และทรงทุมเทในการศกึษา คนควา และพฒันางานดานวทิยาศาสตร

ตลอดมา 
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■  การศึกษาเสนทางโบราณ (ราชมรรคา) โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม
 Application of advanced technologies to study of the Royal Road from Angkor to Phimai

■  ความหลากหลายทางชีวภาพ ขุมทรัพยแหงสมาคมประชาชาติแหงอาเซียน
 Biodiversity Treasures of the National Association of ASEAN

■  ทรัพยากรนํ้า กับ การคา
 Water Resource and Trade
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