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บทบรรณาธิการ Editorial Note

 การใชชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแกพสกนิกร  
ชาวไทยมาโดยตลอด วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ปที่ 4 ฉบับที่ 4 นี้ ขอนำเสนอบุคคลตัวอยางที่ไดนอมนำ
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติจริง จากบท
สัมภาษณ อยูอยางพอเพียง แนวทางใหชีวิตสุขอยาง
แทจริง ดร.วิวัฒน ศัลยกำธร หรือ “อาจารยยักษ” ผูที่
พิสูจนความจริงวาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม และหลัก
ปรัชญาความพอเพียง คือแนวทางที่ชวยใหชีวิตรมเย็นเปน
สุขอยางแทจริง และเรื่องจากปก อยูอยางโจน : มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน โจน จันได ผูบุกเบิกการสรางบานดิน
และนักเก็บเมล็ดพันธุ ที่ไดชื่อวาเปนนักปราชญที่มีแนวคิด
ในการดำรงชีวิตอยางมีความสุขและเรียบงาย และ
บทความอื่นอีกมากมาย อาทิ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ป ค.ศ. 2030 : สูยคุใหมในการพฒันาของโลก คำมัน่สญัญา
ที่ผูนำ 193 ประเทศทั่วโลก รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีก 15 ปขางหนา โดยประเทศไทยจะมุงลดความ
เหลื่อมล้ำและสรางความเทาเทียม และการนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และบทความ ปญหาความ
ขัดแยงระหวางราษฎรกับชางในกลุมปาตะวันออก บริเวณ
ปารอยตอหาจังหวดั พบชางปาเขาไปกนิและทำลายไรสวน 
ดังนั้นภาครัฐและประชาชนตองรวมกันแกไขปญหา   
เพื่อใหชุมชนสามารถปรับตัวอยูรวมกับชางปาไดอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
สถานการณและการ ติดตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งทำใหผูอานสามารถนำแนวทางไปใช
ประโยชนตอไปได 

 “Sufficiency Economy” is a philosophy 
developed and advocated by His Majesty King 
Bhumibol for the Thai people. Therefore, this Nature 
and Environment Journal (Vol. 4 No. 4) presents the 
model citizens who have employed the principle of   
“Sufficiency Economy” in their daily lives. The stories 
range from an interview on Sufficient Living: the Way 
to True Happiness with Dr. Wiwat Sankamtorn or   
“Professor Yak” who has proven that a new theory   
to agriculture and sufficiency economy can   
provide lifelong peace and joy. From the cover,   
Living Like Jone: Stability, Prosperity and Sustainability, 
Jone Jundai demonstrates why he is known as  the 
pioneer of earthen house and seeds collection. Jone 
became a renowned intellectual on a simple and 
happy way of life. The journal also includes many 
other articles such as 2030 Agenda for Sustainable 
Development:  The New Era of Global Development,
which is a commitment made by 193 world leaders 
on the direction of sustainable development in the 
next 15 years. Thailand is aiming to reduce disparity 
and increase equality, partially through the use of 
sufficiency economy. Additionally, the article on 
Human-Elephant conflict and mitigation method in 
the Eastern Forest Complex shows that wild elephants 
have been invading agricultural areas. Hence, the 
conflict requires cooperation between the government 
and the local residents, in order for the community 
and wild elephants to coexist peacefully. There are 
many more articles on the situation and the monitoring 
of the Environmental Quality Management plan, 
which can be of great use for our readers. 
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ตนโปรง1 ที่ออกใบเขียวสะพร่ังแทรกอยูทามกลางไม

โกงกาง ใบเขียวออนของตนโปรงเม่ือกระทบกับแสงแดด

ยามเย็นจะสวยประทับใจเปนอยางมาก ลักษณะตนโปรง

ที่มีความสูงไมมากนักประกอบกับมีสะพานไมซึ่งมีจุดพัก

เปนลานกวาง ๆ ใหมาเก็บภาพเปนระยะและสรางความ

ประทับใจใหกับนักทองเที่ยวไดเก็บภาพสวยๆ ตลอดการ

เดินบนสะพานไม และเมื่อเรากาวเขาไปในจุดพักของ  

ทุงโปรงทำใหผูมาเยอืนไดสมัผสัและรูสกึวาอยูทามกลางปา

เขยีวขจ ีสวนนีค้อืจดุทีท่กุคนชอบมาเกบ็ภาพมากสดุกว็าได 

 เมื่อเดินตามสะพานทางเดินธรรมชาติมาเรื่อยๆ 

เราจะพบเห็นปูแสม ปูกามดาบ พรอมกับจะไดยินเสียง

กุงดีดที่ตอดหาอาหารดังมาสะดุดหูเปนที่นาสงสัยวา 

เสียงดังมาจากตรงไหนเราพยายามมองหาตัวมันแต

เหมือนมันรูก็จะหลบซอนตัวไมใหเราไดเห็น ตลอดบน

สะพานทางเดินธรรมชาติ เราจะผานเขตอนุรักษปูแสม 

โครงการจัดทำเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ำชุมชน และเมื่อ

เดินตามสะพานไปเร่ือย ๆ จนมาถึงบริเวณใกลปากแมน้ำ

ประแสจะมีศาลาไมไวนั่งพักชมวิวอีกจุดหนึ่งเชนกัน 

นั่งเลนใหหายเหนื่อยและสามารถนั่งชมมองวิวออกสู

ทะเลเปนอีกบรรยากาศหนึ่งท่ีนาสัมผัส และสายตาทีม

งานก็มาปะทะกับจุดเดนอีกจุดหนึ่งของท่ีนี่นั่นคือตนไม

ใหญ ลักษณะคลายลำพูทะเล  ลำตนมีขนาดใหญ กิ่งแผ

กวางใหญทอดยาวสามารถเปนที่พักพิงใหกับสรรพสิ่ง

ทั้งหลายได ตนดังกลาวยืนตระหงานมากนับเปนไมใหญ  
ที่นาชมอีกชนิดหนึ่ง การไดมาเดินศึกษาธรรมชาติใน  

ทุงโปรงทองนี้ ทำใหเราไดเรียนรูถึงธรรมชาติที่มีทั้งความ

หลากหลายของไมปาชายเลน สิง่มชีวีติทีอ่าศยัปาชายเลน

เปนแหลงอาหาร ที่หลบภัย ที่เกื้อกูลกันไดอยางลงตัวเปน
ระบบนิเวศปาชายเลนที่สมบูรณแหงหนึ่ง และอยูไมไกล

จากกรงุเทพฯ มากนกั มาทองเทีย่วเชงินเิวศและไดความรู  

ความประทับใจกลับไป  

1 โปรงแดง ชื่อวิทยาศาสตร: Ceriopstagal อยูในวงศ Rhizophoraceae ลำตนสูง ตรง มีรากค้ำยันสั้น ถาขึ้นในบริเวณที่ชื้นจะมีรากอากาศ   
กิง่มลีกัษณะโปงพองตามขอเหน็ชดัเจน ใบเดีย่ว เหนยีวคลายหนัง ผวิใบเปนมนั ดอกชอ ผลรปูไขเนือ้นุม กลบีเลีย้งตดิทน เมลด็งอกตัง้แตอยูบนตน 
ลำตนใตใบเลี้ยงทรงกระบอก โผลออกจากผลตั้งแตอยูบนตน 

 โปรงแดงมีการกระจายพันธุอยางกวางขวาง ตั้งแตแอฟริกา อินเดีย จนถึงออสเตรเลีย มีแทนนิน ใชฟอกหนังไดเชนเดียวกับโปรงขาว เปลือก
และนำ้ยางใหสารสแีดงและดำ ใชในการทำผาบาติก ใชยอมฝาดแห อวน และเสือ่ ในเปลอืกลำตนมแีทนนนิ 20 – 40% เปลอืกใหสยีอมสนีำ้ตาล 
เมื่อผสมกับครามจะใหสีออกดำหรือมวง 
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เรื่องเด�น สผ. 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมรวมกับองคกรภาคีกวา 20 องคกร   

อาทิ หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน สหภาพยุโรป

ประจำประเทศไทย (EU) สถานเอกอัครราชทูต  

ฝร่ังเศสประจำประเทศไทย โครงการสิ่งแวดลอมแหง

สหประชาชาติ (UNEP) และองคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปนตน จัดงานมหกรรม

เตรียมความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Expo 2015)   

ภายใตแนวคิด “ เพราะอากาศเปนใจ” เมื่อวันที่   

27-29 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู (TK Park) 

ชั้น 8 ศูนยการคา Central World และไดรับเกียรติจาก 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประธานเปดงาน 

โดยวัตถุประสงคในการจัดงานเพื่อสรางองคความรูและ

ประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสำคัญ

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหันมาปรับตัว

มีสวนรวมในการลดกาซเรือนกระจก รวมถึงเผยแพร  

ผลงานดานการปรบัตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนจากชุมชนแตละภาค 

งานมหกรรมเตรียมความพร�อมในการรับมือต�อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change Expo 2015) “เพราะอากาศเป�นใจ” 

  
Onep News

2 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558



ONEP News 

Climate Change Expo 2015:
Prepare for climate change adaptation 

The Office of Natural 
Resources and Environmental 
Policy and Planning (ONEP) 
cooperate with more than 20 
partners, for instance, government 
agencies, private sectors, local 
communities, the Delegation of 
the European Union (EU) to 
Thailand, the French Embassy in 
Thailand, United Nations Environment 
Programme (UNEP) and the German International 
Cooperation (GIZ), etc. organized Climate Change 
Expo 2015 under  ‘Agard Pen Jai or Climate Challenge’ 
concept, to prepare for  climate change adaptation

The expo was held during 27-29 October 2015 at 
TK Park, Central World, Bangkok and received the 
honor from General Surasak Karnjanarat, Minister of 
Natural Resources and Environment to the opening 
ceremony.

The objectives of this 3-days expo were capacity 
building and raising public awareness on climate change 
toward the participating in the reduction of greenhouse 
gas (GHS). In addition, the publication of climate 
adaptation from government agencies, public sectors 
and local community representatives were provided. 
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อยู�อย�างโจน : 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 โจน จันได อาจเปนที่รูจักในนามของผูบุกเบิกการสรางบานดิน

และนักเก็บเมล็ดพันธุ แตสำหรับผูเขียนแลว การไดมีโอกาสคุยกับโจน

แมวาจะเปนชวงเวลาสั้นๆ กลับพบวา สิ่งท่ีโจนทำในเร่ืองดังกลาวไมได

ดำรงอยูในมิติเดียว แตไดสะทอนใหเห็นถึงการใชชีวิตสามัญชนของคน
ธรรมดาที่เรียบงายและผูกพันกับธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันก็คำนึง

ถึงความอยูรอดของผูคนในสังคม บทความฉบับนี้ขอละเวนท่ีจะนำ

เสนอรายละเอียดในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการเก็บ
เมล็ดพันธุ หรือการสรางบานดินซึ่งเร่ืองสามารถสืบคนไดจากสื่อตางๆ 

แตจะใหน้ำหนักกับการนำเสนอมุมมองและวิธีการทำงานในเรื่อง  
ดงักลาว ทีเ่ชือ่มโยงและสอดประสานกับการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

“ÍÒËÒÃ ¤×Í ªÕÇÔμ áμ‹àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�ÊÙÞËÒÂä»  
ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇã¹áμ‹ÅÐÇÑ¹ ÍÒËÒÃÍÂÙ‹ã¹ÀÒÇÐÇÔ¡Äμ 

¹ŒÍÂ¤¹¤Ô´¶Ö§àÃ×èÍ§¹Õé” 

ดร. วรศักดิ์ พวงเจริญ*

* นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  

4 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558



Dr. Warasak Phuangcharoen*

Living like Jone: 
Stability, Prosperity, and Sustainability 

Jone Jundai is perhaps best known for 
building earthen houses and collecting plant seeds. 
However, for the author, a chance to speak to Jone 
has shown that there are multi dimensions to what he 
does. Jone’s way of life reflects a simple way of 
living, where man and nature are connected on the 
foundation of society’s survivability. This article 
will not go into detail on seed collection or 
earthen building construction processes, since the 
information is widely available through various 
medias. Instead, this article focuses mainly on his 
perspectives and practices that coexist under the 
principle of environmental conservation. 

“Food is life, but the seeds have rapidly been 
disappearing each day. Food security is in critical 

condition, but few have realized this.” 

*  Environmentalist, Senior Professional level, Natural Resources and Environmental Management Coordination Division,  

   Office of  Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) 
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วิถีการผลิตอาหารท่ีเปล่ียนไป 
 โจน ถายทอดประสบการณเกี่ยวกับการผลิต

อาหารที่สั่งสมมาอยางยาวนานในครอบครัวเกษตรกรวา 

การเก็บเมล็ดพันธุแทจริงแลวไมใชเรื่องแปลกใหมใน

สังคมแตเปนสิ่งที่ชาวบานทั่วไปกระทำกัน เชน เมื่อไดกิน

ผลไมที่อรอยและรสชาติดี ก็จะเก็บเมล็ดไวเพาะ อาจมี

การตั้ งขอสัง เกตวาวิธีการดังกลาวเปนความเสี่ยง  

หากผลผลิตที่รอคอยมานานนับปมีรสชาติที่ไมเหมือนเดิม   

แตไมอาจปฏิเสธไดวาหากรสชาติที่ดีกวาเดิม ก็จะได  

พันธุใหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเพาะปลูกในอดีตจึงไมเรงรอน 

และเปนไปในลกัษณะของการปลูกเพือ่กนิ เหลอืกแ็บงปน 

ถามีมากก็ขาย และเก็บสวนหนึ่งไวปลูกในปถัดไป แมใน

สถานการณที่ตองเผชิญกับปญหาภัยธรรมชาติ เชน 

อุทกภัย เกษตรกรก็ยังมีเมล็ดพันธุไวปลูกภายหลังจาก  

น้ำลด การเรียนรูและสั่งสมประสบการณเกี่ยวกับการ

ดำรงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติมาอยางตอเน่ือง และ

พัฒนาเปนภูมิปญญาทองถิ่นและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ

ชุมชนในการรับมือกับปญหาตางๆ ที่จะกระทบตอความ

เปนอยูและวิถีชีวิต สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่สังคมเมืองละเลย 

ไมเคยเรียนรูและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได 

 อยางไรก็ตาม สิ่งที่โจนกังวล คือ วิถีการเกษตร

แบบดั้งเดิมและเรียบงายไดถูกปรับเปลี่ยนเปนการผลิต

เพื่อรองรับจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น การรอคอย

กระบวนการทางธรรมชาติดังเชนอดีตที่ผานมาจึงเปน

เรื่องที่ลาสมัยและไมมีความแนนอน เทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงพันธุจึงถูกนำมาใชเพื่อใหสามารถสนองความ

ตองการของตลาดไดอยางรวดเร็ว ทนตอศัตรูพืชและ

แมลง รวมทั้งภัยคุกคามอ่ืนๆ นอกจากนี้ การใชชีวิต  
ที่ เรงรีบในแตละวันของชุมชนเมืองทำใหคนใสใจใน  

รายละเอยีดนอยลง ไมเวนแมกระทัง่สิง่เลก็ๆ นอยๆ ในการ

ปรงุอาหาร แตอาจกระทบตอกระบวนการผลติในภาพรวม 

เชน กระเทียมพื้นบานของไทยกลีบเล็กเสียเวลาปอก  

จงึเลือกใชกระเทยีมนำเขาทีม่ขีนาดใหญกวา ปอกงายกวา 

เมือ่ผูซือ้ไมนยิม เกษตรกรกไ็มปลกู เชนเดียวกบัพฤตกิรรม

การกินที่เปลี่ยนไปทำใหไมคำนึงถึงองคประกอบและ
คุณคาของอาหารในแตละม้ือ ไมคิดถึงรสชาติ รวมทั้ง  

ไมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางวัตถุดิบท่ีใช

ประกอบอาหาร เชน ปลาแมน้ำกับปลาเลี้ยง ไกบานกับ

ไกฟารม การปรุงอาหารจึงตองมีตัวชวยโดยเฉพาะสาร
ปรุงรสตางๆ การบริโภคโดยไมมีขีดจำกัดสงผลใหวิถีชีวิต

ในการหาอยูหากินกับพืชอาหารตามฤดูกาลของชุมชน

ทองถิ่น เชน การเก็บผักหนาม ตำลึง หนอไม สะเดา 
ชะมวง และผักพื้นบานตางๆ ในปาบุง ปาทาม เรือกสวน 

ไรนา สูญหายไป ในขณะที่ กระหล่ำปลี ผักสลัด สามารถ

หาซื้อไดทั้งป วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปและเชื่อมโยงกับการผลิต

และการบริโภคอาหารทำใหมนษุยใชทรพัยากรอยางเตม็ที่

โดยไมรูวากำลังทำลายตัวเองและสิ่งแวดลอม 
 สิง่ทีโ่จนกงัวลใจไมใชเรือ่งเกินจรงิ โดยเฉพาะอยางยิง่

ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากการประกอบ

กิจกรรมทางการเกษตรอยางเขมขน ขอมูลของกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ชี้ใหเห็นวา 

ระหวางป พ.ศ. 2540-2553 มีการนำเขาสารเคมีปองกัน
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The Changing Method of Food 
Production 

Jone elaborates on his experiences of food 
production in a family of farmers that seed 
collection is not way new. For example, when 
people have fruits that they like, they often collect 
the seeds for future harvest. The risk is that the 
long-awaited productions may not taste like the 
original, but the reward is that the fruit may taste 
even better and those seeds will then be used more 
and become more diverse in the process. In the past, 
cropping was a slow process with the aim of 
subsistence agriculture, where farmers would have 
some unsold seeds reserved for future use. Therefore,
even if natural disasters such as flooding occurred, 
the farmers would have enough seeds to plant 
after the crisis. Local wisdom and best practices 
came from experiences of living with nature 
for generations. These effective rural coping 
mechanisms are now neglected by the urban society. 

However, what worries Jone most is that 
traditional way of agricultural practice have turned 
into mass production for serving an increasing 
population. Waiting for nature to complete its 
process became outdated and unreliable. Genetic 
modification technology was then introduced and 
used to satisfy the demand of the market, which 
wants fast-growing, pest and insect resistant crops. 
Furthermore, the fast-paced lifestyle of the urban 
population prevents people from paying attention to 
details. Even the smallest thing such as cooking 
ingredients can have a large effect on the overall 
food production process. For example, local Thai 
garlic has small cloves, so many people prefer 
imported garlic, which has bigger cloves and is 
easier to peel. When consumers stop buying Thai 
garlic, farmers stop growing them. Changing 
consumption pattern favors negligence of nutrition 
and flavor. People can no longer distinguish between 
their ingredients such as fresh river fish and farmed 

fish or free range chicken and 
farmed chicken. Therefore, 

modern cooking has relied 
mainly on many seasoning 
and chemical additives to 
assist with flavor. The 
consumption practices 
that have no limit has 
diminished the practices 

of cooking with seasonal ingredients
such as foraging of local 
vegetables and plants such as 
Coccinia grandis, Lasia spinosa, 
Azadirachta indica , and 
Garcinia cambogia. Native 
vegetables that were abundant 
in floodplain gardens and rice 
fields are now disappearing, 
while cabbages and lettuces 
can be bought all year round. 
These changing patterns of 
both agricultural practices and 
consumption enable humans to 
overuse natural resources without 
realizing that we are destroying 
ourselves and environment.

This is not an overreaction on Jone’s part, 
especially when taking into consideration of the 
health hazards that come with rigorous agricultural 
activities. Data from the Department of Agriculture, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives shows that 
between 1997 and 2010, 120,000 tonnes of pesticide 
were imported into Thailand. The most imported 
pesticides were herbicide (74%), insecticide (14%), 
fungicide (9%) and others (3%). According to the 
information on occupational and environmental 
diseases surveillance published by Bureau of 
Epidemiology, between 2003 and 2012, there 
were 17,340 patients suffering from pesticide 
contamination. This is an average of 1,734 patients 
annually, or 2.3 patients per 100,000 people. In 
addition to farmers who had been affected by 
pesticide contamination and it was also found in 
small children, which could be attributed to careless 
use such as insecure storage areas, improper disposal,
or recycling (Sangsom Riripanich, 2013). Jone state 
that “we have plenty of options to learn more about 
food for good health. Learn from our surroundings, 
so that we wouldn’t die young.”

Beside the issue of health’s problem, 
bypassing subsistent agricultural practices, where 
each family is self-sufficient, and moving towards 
community dependency in terms of labor and relying 
on external factors such as seeds, fertilizer, pesticide, 
and various technologies prevented farmers from 
planning the entire production process. Farmers also 
had to change their roles, from producing and selling 
to directly consumers to selling to food processing 
industries or middlemen. These changes greatly 
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กำจัดศัตรูพืชมากถึง 120,000 ตัน โดยสารเคมีปองกัน

กำจัดศัตรูพืชที่มีการใชมากท่ีสุด ไดแก สารกำจัดวัชพืช 

รอยละ 74 สารกำจัดแมลง รอยละ 14 สารปองกันกำจัด

โรคพืช รอยละ 9 และอื่นๆ รอยละ 3 และขอมูลจากการ

เฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม   

โดยสำนักระบาดวิทยา พบวา ระหวางป พ.ศ. 2546-2555 

มีรายงานผูปวยไดรับพิษจากสารปองกันกำจัดศัตรูพืช 

ทั้งสิ้น 17,340 ราย เฉลี่ยปละ 1,734 ราย อัตราปวย 2.3 

ตอประชากรแสนคน นอกจากจะพบมากในกลุมเกษตรกร

แลวยังพบการไดรับพิษในเด็กเล็ก ซึ่งอาจมีสาเหตุ  

จากการใชอยางไมระมัดระวัง เชน การเก็บในที่ไม

ปลอดภยั การทิง้ภาชนะไมถกูวธิ ีหรอืการนำกลบัมาใชใหม   

(แสงโฉม ศิริพานิช, 2556) โจนกลาววา “เรามีทางเลือก

มากมาย เรียนรูเรื่องอาหารใหมาก สุขภาพจะดี เรียนรูสิ่ง

ใกลตัว ไมตองรีบเรงตายตั้งแตอายุยังนอย” 

 นอกจากปญหาดานสขุภาพอนามัยแลว การกาวขาม

วิถีการเกษตรที่ตองพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือนและ

ผูกพันเชื่อมโยงกับสมาชิกของชุมชนในรูปแบบของ  

การชวยเหลือกันดานแรงงานเปนการพึ่งพาปจจัยจาก

ภายนอกทั้งเมล็ดพันธุ ปุย และยาฆาแมลง รวมท้ัง

เทคโนโลยีตางๆ สงผลใหเกษตรกรไมสามารถกำหนดวิธกีาร

และขั้นตอนการผลิตตั้งแตตนจนจบ อีกทั้งตองปรับ

เปลี่ยนบทบาทจากผูผลิตและจำหนายสินคาการเกษตร
โดยตรงสูผูบริโภคไปเปนเพียงผูจำหนายผลผลิตเพื่อเขาสู

ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือให
พอคาคนกลางเทานั้น สงผลกระทบอยางใหญหลวงตอ  

วิถีชีวิต รวมทั้งการสูญเสียภูมิปญญาทองถิ่นที่ผูกพันเปน

หนึ่งเดียวกับวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิม 
 

ความม่ันคงด�านอาหาร ความม่ันคงของชีวิต  
 “อาหารตองเปนของทุกคน แตถาประเทศใด
พืชพันธุ ขาวปลา ยารักษาโรคแพง ประเทศน้ันกำลัง
เขาสูยุคแหงความเสื่อมถอย ผมไมอยากใหเราเปน
อยางน้ัน” 
 วิกฤตดานอาหารไมไดเกิดขึ้นเพียงชั่วขามคืน   

แตไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปและมี

แนวโนมที่จะขยายขอบเขตของปญหาจนนำไปสูวิกฤต

ของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดลงและสูญหาย

ไปของชนิดพันธุพืชอาหาร สวนหนึ่งของปญหาเกิดจาก

การใชเงินเปนเคร่ืองมือในการสรางและกำหนดความ

มั่นคงของชีวิตซึ่งนำไปสูการไรศักยภาพในการเรียนรูที่จะ

แกไขปญหาและลดทอนความสามารถในการพ่ึงตนเอง 

เกษตรกรท่ีฝากชีวิตไวกับเงินเปรียบไดกับการเปนผูทำ

ธุรกิจทางการเกษตรจึงตองเผชิญกับปญหาอยางไมสิ้นสุด 

เน่ืองจากตองซ้ือทุกอยางแมกระทั่งเมล็ดพันธุ รวมทั้ง  

การจางแรงงานในทกุขัน้ตอนตัง้แตไถจนถงึเกบ็เกีย่ว ถงึแมวา

จะทำงานหนักแตยังคงมีหนี้สินลนพนตัว ในขณะเดียวกัน

กท็ำลายทุกอยางต้ังแตรางกาย สขุภาพ และความสมัพนัธ

ของคนในครอบครัว ในทางตรงขาม คนทีเ่ปน “เกษตรกร

อยางแทจริง” คือ คนที่มีอยู มีกิน มีอาหารอยูในมือ   

มีความมั่นคงสูงสุดในชีวิต 

 การสรางความม่ันคงในชีวิตตองเริ่ม

ดวยการใหความสำคัญกับการพัฒนา

ความแข็งแกรงดานจิตใจ และการสราง

ความมัน่คงดานอาหาร โดยตองพิจารณา

สภาพแวดลอมและบริบทของสังคม
ดวยใจ จนสามารถเขาใจส่ิงที่เปนอยู

และการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นและ

พัฒนาเปนความกลาเมือ่เผชญิกบั
ปญหา ในเรื่องของอาหารนั้น

ตองใหความสำคัญกับการ

รกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน

ดิน น้ำ ปาไม   

วามมั่นคงสูงสุดในชีวิต
การสรางความมั่นคงในชีวิตตองเร่ิม

ยการใหความสำคัญกับการพัฒนา

ามแข็งแกรงดานจิตใจ และการสราง

ามมัน่คงดานอาหาร โดยตองพิจารณา

าพแวดลอมและบริบทของสังคม
ยใจ จนสามารถเขาใจส่ิงที่เปนอยู

ะการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นและ

นาเปนความกลาเมือ่เผชญิกบั
หา ในเรื่องของอาหารนั้น

งใหความสำคัญกับการ
ษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

แวดลอม ไมวาจะเปน

น้ำ ปาไม 
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affect the farmers’ livelihood and are responsible for 
the loss of local wisdom that was once interwoven 
with farming practices.

Food Security and Life Security
“Food is a right of all people. If a country 

has high prices for food and medicines, it will enter 
a state of decay, which is something I don’t want 
to see”

Food crisis is not an overnight event; 
it is rooted in gradual changes with a tendency to 
turn into a human crisis. This is especially true for 
decreasing of plant varieties. One main cause of the 
problem is the use of money as life building and 
security, which has led to the lack of appreciation for 
learning and problem solving skills, as well as a loss 
of self reliance. Farmers are now entirely dependent 
on money; therefore, they are locked in an endless 
cycle of spending money on every production 
factors, including buying seeds and hiring labor, 
from the sowing state to harvesting. Even though 
they are working very hard, they have incurred a 
high amount of debt. At the same time, other aspects 
of their well-being such as physical and mental 
health and family relationships are deteriorating. On 
the contrary, true farmers should be wealthy, rich 
with food, and have the highest security in society.

Building life security should begin with 
paying more attention to the strengthening of mental 
health and food security while taking into 
consideration the environment and context of the 
society. We need to comprehend current changes and 
develop courage when faced with problems. As for 
food, the society must focus mainly on to natural 
resources and environmental conservation such as 
soil, water and forests, as well as their relations 
within the ecosystem to ensure that it can 
accommodate human beings in terms of air, food, 
and life. It is a tragedy that human beings are 

actively destroying these natural capitals 
under the “development discourse”. 

The highly promoted practice of 
monoculture that came with 

severe use of chemicals has 
caused the deterioration of 

soil, water, forests and all 
kinds of life. However, 
all is not lost. We can 

retrieve forest and fertile 
soil again.

Perhaps a lot of people 
would question the validity
of Jone’s statement, since 
many areas of the country
have experienced soil 
deterioration due to 
forest invasion and 
intensive agricultural 
practices. Therefore, it 
would be difficult to 
rehabilitate the damaged 
areas. Jone elaborates that the 
solution may not necessitate a 
huge amount of money or publicized mega projects. 
The solution only requires understanding and 
appreciation of the ecosystem. Revitalizing soil is 
simple and can be done without much investment. 
However, it takes time, observation, and a constant 
learning of changes in the surroundings. Jone has 
found that the most crucial part is to prevent human 
from interfering. When nature is the key player in 
revitalizing dead soil. In the early stage, grass would 
grow followed by larger grass and trees. The soil 
would then become more fertile and can be used as a 
foundation for stability and wealth of humanity 
when used wisely. Therefore, nature and Dharma are 
of the same principle. Blind greed would only 
generate unnecessary problems. 

The Solution is Self Sufficiency 
“Food is an important issue. Local 

production focuses on an integrated farming 
process and crops are sold only if not consumed. 
There is no expense, just simple savings that can 
pay off debts.”

It is undeniable that the ability to produce 
food locally without needing external assistance is 
one of the ways to create household income security. 
It can be said that diverse seeds in possession will 
ensure production ability and family happiness 
where all members can cohabitate without needing 
to escape from poverty through low-skilled urban 
occupations. In contrast, not having or inability to 
use homegrown seeds will generate endless 
dependency and incur additional expenses as set by 
the seed producers. This process would only lead to 
the end of agriculture as we know it. Therefore, 
Jone’s effort in collecting and distributing native 
seeds is one of the means to create food security. 
The effort works in terms of access to food sources 
where food is constantly available and a natural food 
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รวมทั้งความสัมพันธของสรรพสิ่งตางๆ ในระบบนิเวศ 

เพื่อใหระบบนิเวศสามารถอำนวยประโยชนใหกับมนุษย

ทั้งในดานอากาศ อาหาร และการใหชีวิต เปนเรื่องที ่ 

นาเศราวา คนกลับเปนผูทำลายทุนทางธรรมชาติที่มีอยู

ใหหมดสิน้ภายใตวาทกรรม “การพฒันา” โดยการสงเสริม

การปลูกพืชพันธุเชิงเดี่ยว ซึ่งมาพรอมกับการใชสารเคมี

อยางเขมขน สงผลใหเกิดการเสื่อมโทรมของ ดิน ปาไม 

น้ำ และบรรดาสรรพชีวิต อยางไรก็ตาม เราสามารถ  

นำปา และความอุดมสมบูรณของแผนดินกลับมาได 

 หลายคนอาจมีขอสงสัยวาสิ่งท่ีโจนพูดอาจเปน

เรื่องเกินจริง เนื่องจากหลายพื้นท่ีของประเทศตอง

ประสบกับปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณทั้งจากการ

บุกรุกทำลายปาและการทำการเกษตรอยางเขมขนจะ 

“เรียกคืนพื้นที่”เหลาน้ันกลับมาใชประโยชนไดอยางไร 

โจนกลาววา ทางออกของปญหาอาจไมตองใชงบประมาณ

หรือทำโครงการตีปบท่ีใหญโต ขอเพียงแตมีความเขาใจ
และเขาถึงความสำคัญของระบบนิเวศ การทำใหดิน  

กลับมามีชีวิตก็จะเปนเรื่องที่ งายและไมตองลงทุน   

แตตองไม เรงรีบ จากการเฝาสังเกตและเรียนรูถึ ง  

การเปล่ียนแปลงของสิ่งตางๆ รอบตัวมาอยางตอเนื่อง  

และยาวนาน โจนพบวา สิ่งแรกที่ตองใหความสำคัญ คือ 

อยาใหคนเขาไปยุงเกี่ยวมากนัก ปลอยใหกลไกทาง
ธรรมชาติเปนตัวขับเคลื่อน ดินที่ตายแลวในระยะแรก  

จะมีหญามุงกระตายเกิดขึ้น หญาคา ตะขบและไมใหญ

จะตามมา ดินจะคอยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถท่ีจะใช
เปนฐานในการสรางความมั่นคงและมั่งคั่งใหกับมวล

มนุษยไดหากนำมาใชอยางชาญฉลาด ดังนั้น ธรรมชาติ

กับธรรมะ เปนเรื่องเดียวกัน การใหมนุษยที่จิตใจมืดบอด 

และมีความโลภครอบงำเขาไปจัดการจึงเปนการสราง

ปญหาใหมโดยไมจำเปน 
 

ทางออกของป�ญหาต�องพึ่งพาตนเองได�  
 “เร่ืองอาหารเปนเร่ืองใหญ วิถีการผลิตของ
ทองถิ่นเนนการปลูกพืชที่หลากหลาย กินเอง ที่เหลือ
ขาย ไมมีคาใชจาย เงินเหลือเก็บ มีเงินใชหนี้ได”  

 ไมอาจปฏิเสธไดวา ความสามารถในการผลิต

อาหารของทองถิ่นโดยไมตองอาศัยปจจัยภายนอกเปนวิธี

การหน่ึงในการสรางความมั่นคงทางรายไดของครัวเรือน 

อาจกลาวไดวา การมีเมล็ดพันธุที่หลากหลายในการ

ครอบครองจึงเทากับเปนการยืนยันถึงความสามารถใน

การผลิต รวมทั้งเปนการคืนความสุขใหกับครอบครัวท่ีจะ

ไดอยูกันอยางพรอมหนาไมตองหนีความยากจนไปเปน  

ผูใชแรงงานในเมืองและอาจถูกชักจูงไปในทางที่ผิด   

ในทางตรงขาม การไมมแีละไมสามารถใชเมลด็พนัธุทีผ่ลติ

ไดเองจึงเปนการพึ่งพิงที่ไมรูจบ และเปนคาใชจายที่เกิด

ขึ้นทุกปและมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มขึ้นตามกลไกการตลาดท่ี

ถูกกำหนดโดยผูผลิตเมล็ดพันธุ ทายที่สุดก็จะนำไปสู  

การลมสลายของวิถีการเกษตร ความพยายามของโจนใน

การเกบ็เมลด็พันธุพืน้เมอืงและแจกจายจงึเปนกระบวนการ
หนึ่งในการสรางความมั่นคงดานอาหารของมนุษยชาติ 

ทั้งในดานการเขาถึงแหลงอาหาร การมีอาหารเพื่อบริโภค
อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีอาหารท่ีเปนธรรมชาติไมผาน

กระบวนการตัดตอพันธุกรรม และหลุดพนจากการเปน
ทาสของธุรกิจเมล็ดพันธุ ในขณะเดียวกันก็สงเสริม  

การอนุรักษไวซึ่งองคความรูและภูมิปญญาในการผลิต

อาหารท่ีสั่งสม และถายทอดในครัวเรือน ชุมชน รวมท้ัง  
การอนรุกัษความหลากหลายทางชีวภาพในชมุชนใหคงอยู

มากกวาที่จะฝากชีวิตไวกับการผลิตพืชเชิงเดี่ยวแตเพียง
มิติเดียว ปญหาที่สำคัญ คือ ทำอยางไรเกษตรกรจึง

สามารถท่ีจะมีเมล็ดพันธุที่ดี และไมผานกระบวนการที่จะ

ยับยั้งการขยายพันธุในปตอไปเปนของตนเอง 
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production process that does not contain genetic 
modification which allows for freedom from plant 
seed conglomerates. At the same time, the practice 
supports conservation of local wisdom and 
knowledge in food production that has been passed 
on in families and communities for generations. 
Additionally, the practice preserves biological 
diversity in the community, as opposed to solely 
depending on monoculture. The main difficulty 
is creating a way for farmers to have good and 
non-genetically modified or fertile seeds.

Even though there has been efforts to address 
the aforementioned problem by various agencies, 
Jone has found that the work was fragmented. Each 
agency did their work independently under the 
common constraint of the government’s perspective 
of the farmers, the government believes that the 
farmers were unprepared. However, the government 
must be more humble and reduce its bureaucracy 
and change its role by paying greater attention to 
supporting programs such as providing capital, tools 
and generating more societal opportunities. 
Additionally, the farmers must have more space for 
their ideas and initiatives as well as more input into 
solving problems that arise in the community. 
Politicians should not be allowed to generate 
influence or seek benefits from projects and 
programs that do not address the needs of the 
farmers. Fraudulent academics have also been 
shown that their managements were destroying 

agricultural system. These people are opportunists 
that prefer to plagiarize the work and ideas of others 
which they then use to their credit with academic 
language and technical terms, designed to confuse 
the listeners.

What the government should do is to support 
the potential and learning process of the community 
through personnel and expert exchange programs. 
These include earthen building and seed collection at 
Punpun garden, Maetang, Chiangmai, which is open 
for participants, both from Thailand and overseas. 
Participants can learn and exchange their experience 
on building houses from clay, collecting seeds, 
organic agriculture as well as employing the 
principle of sufficiency economy into their lives.  
Additionally, participants acquire new knowledge 
that they can share, adapt, and expand in their lives, 
with regards to their own local context and 
surroundings. The participants can also establish 
networks of like-minded people which will expand 
cooperation and strengthen the community. At the 
same time, it is a capacity building exercise for 
each member of the community to become a 
driving mechanism in local natural resources and 
environmental management which is a goal that the 
government cannot achieve without the help of the 
people.
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 ถึงแมวาจะมีความพยายามในการแกไขปญหา  

ดังกลาวขางตนโดยหนวยงานและภาคสวนท่ีเกี่ยวของแต

โจนมองวาการดำเนินการในชวงท่ีผานมาเปนไปใน

ลักษณะของการแยกสวน ตางคนตางทำ โดยมีขอจำกัด  

ที่สำคัญ คือ มุมมองของรัฐท่ีมีตอชาวบาน เนื่องจาก   

“รัฐมองชาวบานไมพรอม แตในความเปนจริงรัฐตอง  

ลดตัวตน และองคกรใหเล็กลงรวมท้ังตองปรับเปลี่ยน

บทบาทโดยใหความสำคัญกับกิจกรรมการสงเสริม เชน 

ทุน อุปกรณ และโอกาสทางสังคม และควรเปดโอกาสให

ชาวบานคิดเอง ทำเอง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นในชุมชน อยาใหนักการเมืองชี้นำและแสวงหา

ประโยชนจากโครงการตางๆ ที่ไมตอบสนองความ

ตองการของชาวบาน รวมทัง้การใหนกัวชิาการจอมปลอม

มาบริหารจัดการทำใหระบบพังหมด เนื่องจากคนเหลานี้

ชอบที่จะลอกเลียนความคิดและงานของคนอื่นมาใช   

มาพูด เมื่อพูดแลวทำใหตัวเอง  

ดฉูลาด และดูดขีึน้ ซึง่ชาวบาน

ไมเขาใจ” 

 สิง่ทีร่ฐัควรเรงดำเนินการ 

คือ การเสริมสรางศักยภาพ

และการ เรี ยน รูของชุมชน  

โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ

ของผูที่ประสบความสำเร็จในดานตางๆ 

ดังเชน กิจกรรมการสรางบานดิน และการเก็บเมล็ดพันธุ

ที่สวนพันพรรณ อำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

ที่เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมที่มาจากทองถิ่นตางๆ 

ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ไดเรยีนรู และ แลกเปลีย่น

ประสบการณเกีย่วกบัการสรางบานดิน การเกบ็เมลด็พนัธุ 

เกษตรอินทรีย รวมทั้งการนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการดำรงชีวิต รวมทั้งนำความรูใหมๆ ที่ไดกลับไป

แบงปน ปรับใชและตอยอดใหสอดคลองกับบริบท  

ในทองถิ่นตน การรวมกลุมกันของผูที่สนใจในการเรียนรู

จึงเปนการขยายเครือขายความรวมมือใหกวางขวางมาก

ยิ่งขึ้นและเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมชุมชนและ

หมูบานของตน ในขณะเดียวกนักเ็ปนการเสริมสรางศกัยภาพ

ของแตละบุคคลใหมีความสามารถในการเปนกลไกในการ

ขบัเคล่ือนแนวทางการบรหิารจดัการดานทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมของทองถิ่นตอไป ซึ่งในทางปฏิบัติภาครัฐ
ไมสามารถดำเนินการเองแตเพียงฝายเดียวได 

 
บทเรียนจากโจน 
 การรักษาไวซึ่งทุนทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การนำชนิดพันธุของทองถิ่นที่ผลิต

ภ า ย ใ ต ก า ร เ กษต ร ท่ี เ ป น มิ ต ร ต อ

สิ่งแวดลอมมาตอยอดและขยายผลให
มีมูลคาเพิ่ม นอกจากจะกอใหเกิด

ประโยชนทั้งตอเกษตรกรในมิติดาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการรักษาไวซึ่ง

ความหลากหลายของชนิดพันธุพืชใน
ทองถิ่น การลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอม การสราง

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีของคน  

ผลิต

ชชใในน



ง

ณ

านตางๆ

ในชุมชนและสังคมแลวยังเปนประโยชนตอผูบริโภคที่ได

สินคาเกษตรท่ีปลอดจากสารพิษและมีประโยชน

ตอสุขภาพอนามัย เรื่องดังกลาวจึงเปนการจุด
ประกายการผลิตที่ยั่งยืนที่สามารถเริ่มตนได

ในระดับครวัเรอืนและขยายผลไปสูสวนตางๆ 

ในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศตอไป  

 
เอกสารอางอิง 

แสงโฉม ศิริพานิช (2556) สถานการณและผลตอสุขภาพ
จากการใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช ป พ.ศ. 2556. รายงาน
การเฝาระวงัทางระบาดวิทยาประจำสปัดาห 2556, 44: 689-692 

12 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558



Lesson from Jone
Preserving natural capitals, 

especially using local seeds that were 
produced in an environmentally-
sustainable way in a value-added 
production process would not only 
generate benefits to the farmer, but 
also for natural resources and 
environmental conservation. This is 
especially true for the diversity of 
local plants, as well as reducing 
pollutions, and generating economic 
stability and well-being within the community. 

Preserving the environment also benefits 
consumers as they are able to 

choosepesticide-free and healthy 
produces. Sustainable production, as a 
consequence can begin at a household 
level and spread to other areas in the 
region, and ultimately, nationwide.

Reference
Siriphanich, Sangsom (2013), Situation and Health 

Effects from Pesticide, 2013. Weekly Epidemiology 
Report, 2013; 44: 689-692.
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การทำงานของอาจารย� จากเส�นทางของนักวิชาการ  
จนมาถึงการทำงานในป�จจุบันในฐานะผู�ให�การดำรงชีวิตแบบสมดุลและพอเพียง 

โดย กองบรรณาธิการ 

โดยการจดบันทึกพระราชดำริ จัดทำแผนสนองพระราช

ดำริ ติดตามแผนประเมินผล และประมวลผลงานสนอง

พระราชดำริของหนวยงานตางๆ เพ่ือถวายรายงาน   

กอนจะลาออกมาเพื่อดำเนินรอยตามและพิสูจนทฤษฎี  

จนสำเร็จ ปจจุบนัดำรงตำแหนงสมาชิกสภาขบัเคลือ่นการ

ปฏริปูประเทศ (สปท.) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 

และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ   

 อาจารยยักษ ไดถายทอดประสบการณทำงานวา 

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำริวา   

Our Country is rich and strategic” หมายถึง 

ประเทศของเราม่ังคั่ งและเปนจุดยุทธศาสตร คือ   

มภีมูศิาสตรทีด่ ีภมูปิระเทศเหมาะสม มทีรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ดีและมีความสมบูรณ ไมวาจะเปน
ทรัพยากรทางทะเล ภเูขา หรือพืน้ทีใ่ดๆ ดงันัน้การทำงาน

ในแตละพื้นท่ี เปรียบเสมือนการวัดตัดตัว เพราะจะตอง

ปรับวิธีและรูปแบบการทำงานใหเหมาะสมกับสภาพ

ภมูศิาสตร สงัคม วฒันธรรมของคนกลุมนัน้ๆ การสงเสรมิ

อาชีพตองสอดคลองกับภูมิสังคม โดยใชหลักแนวคิด 
“ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สูความพอเพียง” 

  เปนปรัชญาที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ

แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการแก

พสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาเชิงเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับประชาชนไทยทุกคน ทุกระดับ ตั้งแตระดับ

ครอบครัว ชุมชน หนวยงานท้ังในระดับจุลภาคและ

มหภาค โดยเนนการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน ดวย

หลักคิดและวิธีการ คือ การรูจักการดำรงชีวิตอยาง

พอประมาณควบคูไปกับสรางภูมิคุมกันที่ดี เพื่อเตรียมรับ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งตองดำเนินการอยาง
มีความรูและคุณธรรม 

 หนึ่ ง ในบุคคลผู ซึ่ งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดนำหลักคดิและวิธกีารของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง

มาใชในการบริหารงานจนเกิดเปนผลงานอยางเปน

รูปธรรมคือ .   หรือ  
อดีตเปนขาราชการท่ีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนัก

นายกรฐัมนตร ีและไดตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

อยู�อย�างพอเพียง แนวทางให�ชีวิตสุขอย�างแท�จริง
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 หลังจากที่ อาจารยยักษ ไดดำเนินการหลาย
โครงการ จนเกิดผลสำเร็จ ทำใหการทำงานขยายตัว  
ไปยังพื้นที่ตางๆ และเกิดเครือขายเพิ่มมากขึ้น จนในป   
พ.ศ. 2544 อาจารยยักษไดรวบรวมคนจากหลากหลาย
อาชีพที่มีแนวคิด แนวอุดมการณ ในการที่จะฟนฟูประเทศ 
โดยการนำแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียงมา
รวมกันพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืนในสังคม โดยเนนการ
ถายทอดความรูเชิงวิชาการและประสบการณ เพ่ือให
เกษตรกรพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ และจัดต้ัง 
“ ” ขึ้น  
 “ ” หรือ

ในอีกชื่อหนึ่งคือ “ ” ตั้งอยูที่ 114   
ม.1 ต.หนองบอนแดง อ.บานบึง จ.ชลบุรี จัดต้ังขึ้นเพื่อ
เปนศูนยคนควาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ  
กสิกรรมครบวงจร นอกจากนี้ยังเปนศูนยฝกอบรม 
ถายทอด และเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ 
ใหกับเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ขาราชการ องคกร
ภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนสถานที่
จัดทำแปลงสาธิต ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีชีวภาพมา
ใชกับสมุนไพร ไมดอกไมประดับพืชผักสวนครัวและ  
นาขาวเพื่อใหความรู และเปนแปลงตัวอยางใหกับกลุม
เกษตรกรในทองถิ่นและเกษตรกรอื่นๆ ที่สนใจ 

 

·ÄÉ®ÕºÑ¹ä´  
9 ¢Ñé¹  

ÊÙ‹¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§ 

โคก หนอง นา : โมเดลเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 

  จากประสบการณการทำงานของอาจารยยักษและ

ทีมงาน ในเรื่องการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
- -   คือ การจัดการพื้นท่ีซึ่งเหมาะกับ

พื้นที่การเกษตร ซึ่งเปนผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม   

เข ากับภูมิปญญาพื้นบ าน ท่ีอยู อย างสอดคลองกับ
ธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นๆ  - -   เปนการที่

ใหธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษยเปนสวน
สงเสริมใหมันสำเร็จเร็วขึ้นอยางเปนระบบ 

ที่มา : http://lugesan25042017.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html 
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 การจัดการตามโมเดล โคก หนอง 

นา คือ การแบงพื้นที่เกษตรกรรมออกเปน   

3 สวน คอื โคก หนอง และ นา เพื่อใหพื้นที่

ทุกตารางมีเกิดประโยชนสูงสุด และเกื้อกูล

ไดเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นท่ีแตละสวน   

จะแบงเปน ดังนี้ 

  1  คือ พื้นท่ีสวนดิน   

“ปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง” ตามแนวทาง

พระราชดำริ ใชพื้นท่ีดินในการปลูกพืช ผัก 

สวนครัว เลี้ยงสัตว เชน หมู ไก และปลา 

เปนตน เพื่อเลี้ยงครอบครัวและคาขาย  

  2  คือ การขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไวใชยาม
หนาแลงหรือจำเปน และเปนที่รับน้ำยามน้ำทวม โดยการขุดหลุม
ในพื้นที่ลักษณะคลายหลุมขนมครก เพ่ือใหมีน้ำใชไดหมุนเวียน
ตลอดปเกษตร 
  3  คือ พื้นท่ีนาสำหรับปลูกขาวอินทรียพื้นบาน 
พรอมกับควบคุมปริมาณน้ำในนาเพ่ือคลุมหญา เพื่อใหพื้นนา 
และจะตองยกคันนาใหมีความสูงและกวาง เพื่อใชเปนที่รับน้ำ
ยามน้ำทวม ปลูกพืชอาหารตามคันนา 
 อาจารยยกัษไดแนะนำถงึแนวคดิทฤษฎใีหมวา เปนแนวทาง
ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับและปฏิบัติจริงได โดยใชหลักการท่ี  
ถูกตอง และหารพ้ืนที่ตามสัดสวนที่เหมาะสม ใหเหมาะกับสภาพ
ภูมิศาสตรและสังคมส่ิงแวดลอมน้ันๆ และสามารถทำไดใน  
ทุกพื้นที่ไมวาจะเปนชนบทหรือพื้นที่กึ่งเมือง เพียงแคปรับให
เหมาะสม นับวารูปแบบแนวคิดและโมเดลของอาจารยยักษ   
ดร.วิวัฒน ศัลยกำธร นี้ เปนโมเดลตามแนวทางทฤษฎีใหมที่จะ
ทำใหเกษตรกรรมมีความย่ังยืนอยางแทจริง ซึ่งนับเปนอีกหนึ่ง
หลักการและวิธีการเชิงรูปธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติไดเพื่อสาน
ตอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเพื่อ

ความมั่นคงยั่งยืนของพื้นที่เกษตรในประเทศไทย 

ที่มา : http://lugesan25042017.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html 

“การพัฒนาคน ตองลดกิเลสคน  

ตองทำใหคนดีมีวินัย  

“ ” คือ “ ”  
ศีลจะเปนตัวคุมกิเลส  

คุมความโลภ” 

 “ทรัพยากรในโลกมีเหลือเฟอ 

ใหทุกคนแบงปนกันใชอยางประหยัด 

แตมันไมพอสำหรับคนโลภเพียงคน
เดียว” 

““กา
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กตัญชลี ธรรมกุล* 

20  4  4  -  2558

 การประชุมสหประชาชาติระดับผูนำเพื่อรับรอง
วาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 (UN Summit to 
adopt the Post-2015 Development Agenda)   
ที่จัดขึ้น ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่   
25 - 27 กันยายน 2558 ที่ผานมา ถือเปนการประชุม
คร้ังประวัติศาสตรของสหประชาชาติ เนื่องจากเปนการ
ประชุมที่มีผูนำโลกและผูแทนระดับสูงของประเทศ
สมาชิก จาก 193 ประเทศทั่วโลก ไดรับรองเอกสาร
สำคัญที่มีชื่อวา “Transforming Our World: the 
2030 Agenda for Sustainable Development (การ
ปรับเปล่ียนโลกของเรา : วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 
2030)” ซึ่งถือเปนคำมั่นสัญญาท่ีเหลาผูนำไดรวมกัน
กำหนดทิศทางการพัฒนาใหมของโลกในอีก 15 ปขาง
หนาเพื่อไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ไดเขารวมการประชุม
และกลาวถอยแถลงในที่ประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2558 โดยยนืยนัความมุงมัน่ของไทยท่ีจะรวมกบัประชาคม
โลกในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การมุงลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเทาเทียม และ
การนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ซึ่งได
ชวยนำพาประเทศไทยผานพนวิกฤตมาหลายครั้ง และ
ทำใหประเทศไทยบรรลเุปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษ

ไดเกือบทั้งหมด รวมทั้งเปนพื้นฐานสำหรับการจัดทำ  
วสิยัทศันประเทศไทยป พ.ศ. 2558 – 2563 และแผนพฒันา
ประเทศฉบับตอไป  
 ที่ผานมา ประชาคมโลกไดใชเปาหมายการพัฒนา
แหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - 
MDGs) เปนวาระการพัฒนาของโลกตั้งแตป พ.ศ. 2543 
เพื่อบรรลุเปาหมายหลัก 8 ประการ ไดแก 1) ขจัดความ
ยากจนและความหิวโหย 2) ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา 3) สงเสริมบทบาทสตรีและความ
เทาเทียมกันทางเพศ 4) ลดอัตราการตายของเด็ก   
5) พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ 6) ตอสูโรคเอดส มาเลเรีย 
และโรคสำคัญอื่นๆ 7) รักษาและจัดการส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน และ 8) สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา  
ในประชาคมโลก โดยในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นี้ 
MDGs จะส้ินสุดลง สหประชาชาติจึงไดกำหนดใหมี
กระบวนการเจรจาระหวางรัฐบาลในการกำหนดวาระ
การพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 (Post-2015 
Development Agenda) เพ่ือเปนขอตกลงใหมของโลก
ในเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ตอยอดจากการดำเนินงาน
ของ MDGs 
 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาที่ยั่งยืนไดถูกนำเสนอใน  
เวทโีลกมาโดยตลอด โดยเริม่ตัง้แตการประชมุสหประชาชาติ

ÇÒÃÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ 

กกกกกตตตตััััญญญญญญชชชชชลลลลีีี ธธธรรรรรรรรมมมมมมมมกกกกกกกกุุุลลลลล***

ÊÙ‹ÂØ¤ãËÁ‹ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Í§âÅ¡ 
»‚ ¤.È. 2030:  

* นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



Agenda for Sustainable Development: 
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2030  

The United Nations summit for the adoption of the post-2015 
development agenda was held from 25 to 27 September 2015, 
in New York and convened as a high-level plenary meeting of 
the General Assembly. 
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เรื่องสิ่งแวดลอมของมนุษย (The United Nations 
Conference on Human Environment - UNCHE)   
ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ในป พ.ศ. 2515 และ
ตอมา ไดถูกนำเสนออยางเปนทางการในรายงานเรื่อง   
“Our Common Future” โดยคณะกรรมาธิการโลกวา
ดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission 
on Environment and Development - WCED) ในป 
พ.ศ. 2530 อยางไรก็ตาม แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดถกู
ยอมรบัในเวทโีลกอยางจรงิจงั ในอกี 5 ปตอมา เมือ่มกีาร
จัดประชุมสหประชาชาติวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (The United Nations Conference on 
Environment and Development - UNCED) หรือ   
“Earth Summit” ณ นครรีโอ เด จาเนโร สหพันธ
สาธารณรัฐบราซิล ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งเปนการ
ประชุมสุดยอดผูนำของโลกที่มีจุดมุงหมายเพื่อกำหนด
ยุทธศาสตรวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในทุกสาขา
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาคมโลกตอไปใน
อนาคต ซึ่งผลจากการประชุมไดรับรองเอกสารสำคัญ 5 
ฉบับ ไดแก 1) ปฏิญญารีโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา (Rio Declaration on Environment and 
Development) 2) แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)   
ซึง่เปนแผนแมบทของโลกในการดำเนนิงานเพือ่การพฒันา
อยางยั่งยืน 3) แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม   
(Statement of Forest Principles) 4) อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
(United Nations Framework Convention on 
Climate Change - UNFCCC) และ 5) อนสุญัญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 
Biological Diversity - CBD) รวมทั้ง ที่ประชุมได
เรียกรองใหสมัชชาสหประชาชาติจัดทำรางอนุสัญญาเพื่อ
ตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทรายในประเทศทีป่ระสพ
ภัยแลงรุนแรง และ/หรือการแปรสภาพเปนทะเลทราย
โดยเฉพาะในทวปีแอฟรกิา ใหแลวเสรจ็ในเดอืน มถินุายน 
พ.ศ. 2537 
 ตอมา ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการจัดประชุมสุดยอด
ของโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit   
on Sustainable Development - WSSD) ณ นคร
โจฮันเนสเบอรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต เพื่อทบทวน

ความกาวหนาการดำเนินงานดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
แตละประเทศตามแผนปฏิบัติการ 21 ในรอบ 10 ปที่
ผานมา โดยผลจากการประชุมไดใหการรับรองเอกสาร 2 
ฉบับ ไดแก 1) ปฏิญญาโจฮันเนสเบอรกวาดวยการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื (Johannesburg Declaration on Sustainable 
Development) และ 2) แผนการดำเนนิงานโจฮนัเนสเบอรก 
(Johannesburg Plan of Implementation - JPOI)   
ซึ่งเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  
ในการดำเนินการตามแผนปฏิบตักิาร 21 และขอตกลงอืน่ๆ 
 ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนชวงเวลาครบรอบ 20 ป
ของการจัดประชุม Earth Summit ไดมีการจัดประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2012   
(United Nations Conference on Sustainable 
Development - UNCSD) หรือ Rio+20 ณ นครรีโอ  
เดจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อรวมกันใหคำมั่นตอการดำเนินการดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอีกครั้ง และประเมินความกาวหนาและ
อปุสรรคในการดำเนินการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลจาก
การประชุม ผูนำท่ัวโลกไดตกลงรวมกันในการรับรอง
เอกสารผลลัพธการประชุม ที่มีช่ือวา “The Future We 
Want” ประกอบดวยผลลัพธที่สำคัญหลายประการ เชน 
การเห็นชอบรวมกันวาเศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและการขจัดความยากจนเปนหนึ่งใน
เครื่องมือสำคัญในการบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน การจัดตั้ง
เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable 
Development) มาแทนท่ีคณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (The United Nations Commission 
on Sustainable Development - CSD) การรับรอง
กรอบการดำเนินงาน 10 ปวาดวยการผลิตและการ
บรโิภคทีย่ัง่ยนื (10-year Framework of Programmes 
on Sustainable Consumption and Production 
Patterns) การสรางความเขมแข็งและยกระดับโครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เปนตน  
 ผลลัพธหนึ่งที่สำคัญจากการประชุม Rio+20 คือ 
การจัดตั้งคณะทำงานวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
(Open Working Group on Sustainable Development 
Goals - OWG on SDGs) เพ่ือเปนคณะทำงานระหวางรฐับาล
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ในการจัดทำเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals - SDGs) โดยมีหนาที่จัดสงขอ
เสนอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตอสมัชชา
สหประชาชาติ ประกอบดวยสมาชิก 30 ที่นั่ง จากแตละ
ภูมิภาคของโลก โดยประเทศไทยไดรวมเปนสมาชิกดวย 
คณะทำงานวาดวยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดดำเนิน
งานระหวางเดือนมีนาคม 2556 – กันยายน 2557   
โดยในที่สุดไดจัดทำขอเสนอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
(SDGs) ที่ประกอบดวย 17 เปาหมายหลัก (Goals) และ 
169 เปาหมายยอย (Targets) เสนอตอที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยที่ 68 และสมัชชาสหประชาชาติได
ตัดสินใจวา ขอเสนอ SDGs นี้จะเปนพื้นฐานในการจัดทำ
วาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 (Post-2015 
Development Agenda) ตอไป  
 กระบวนการเจรจาระหวางรัฐบาลในการจัดทำ
วาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 ไดกำหนดใหมีขึ้น 
7 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม 2558 ซึ่งใน
การประชมุครัง้สดุทาย ทีป่ระชุมไดเหน็ชอบโดยฉันทามติใน
การเสนอเอกสารชื่อ “Transforming Our World: the 
2030 Agenda for Sustainable Development”   
เพื่อนำไปรับรองเปนวาระการพัฒนาใหมของโลก ซึ่งใน
ที่สุดเอกสารดังกลาวไดถูกนำไปรับรองเปนเอกสาร
ผลลัพธของการประชุมสหประชาชาติระดับผูนำเพื่อ
รับรองวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 เม่ือวันที่ 
25 กันยายน 2558 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 
 เอกสาร “Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”   
ที่จะเริ่มใชเปนวาระการพัฒนาใหมของโลก ตั้งแตวันที่   
1 มกราคม 2559 เปนตนไป ประกอบดวย 5 สวน ไดแก  
 1) บทนำ (Preamble) มีสาระสำคัญ คือ วาระ
การพัฒนาใหมของโลกเปนแผนการปฏิบัติที่ทุกประเทศ
และทุกภาคสวนตองรวมมือกันนำไปดำเนินการ เพ่ือขจัด
ความยากจนและสรางความม่ันคงของโลก โดยจะไมมี
ใครถูกทิ้งไวขางหลัง (No one will be left behind) 
โดยเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจะตอยอดและดำเนิน
การตอในเร่ืองที่ยังไมบรรลุเปาหมาย MDGs และจะ
กระตุนการดำเนินงานในสาขาที่ มีความสำคัญกับ

มนุษยชาติและโลกในอีก 15 ปขางหนา โดยมีการ
บูรณาการและคำนึงถึงความสมดุลระหวาง 3 มิติของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ภายใตหลักการ 5P ไดแก ประชาชน (People) โลก   
(Planet) ความม่ังคั่ง (Prosperity) สันติภาพ (Peace) 
และความเปนหุนสวน (Partnership) 
 2) ปฏิญญา (Declaration) แสดงความมุงม่ันวา 
ภายในป ค.ศ. 2030 จะขจัดความยากจนและความ
หิวโหยในทุกพ้ืนที่ ตอสูกับความเหล่ือมล้ำทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ สรางสังคมท่ีมีความสงบสุข ยุติธรรม 
และครอบคลุม ปกปองสิทธิมนุษยชน สงเสริมความ
เทาเทียมทางเพศ เพิ่มบทบาทแกสตรีและเด็กผูหญิง 
และปกปองโลกและทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สนบัสนนุ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน แบงปน
ความมั่งคั่งและงานท่ีเหมาะสมแกทุกคน โดยจะเนน
หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของกฎบัตร
สหประชาชาติ กฎหมายระหวางประเทศ และปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะความเทาเทียม
ระหวางเพศและหลักการไมเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง หลักการ
ทั้ งหมดของปฏิญญารีโอ ซึ่ งรวมถึงหลักการความ
รับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตาง (Common But 
Differentiated Responsibilities - CBDR) 
 3) เปาหมายหลักและเปาหมายยอยของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
and Targets) ประกอบดวย 17 เปาหมายหลัก และ 
169 เปาหมายยอย ที่ครอบคลุม 3 เสาหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 4) กลไกการดำเนินงานและหุนสวนระดับโลก   
(Means of Implementation and the Global 
Partnership) มีสาระสำคัญคือ การนำวาระการพัฒนา
ใหมไปสูการปฏิบัติเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตองอาศัยกลไกการดำเนินงานและความ
เปนหุนสวนระดับโลก ระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน หนวยงานภายใตองคการสหประชาชาติ 
และหนวยงานอื่นๆ โดยกลไกสำคัญในดานการเงินที่ชวย
สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนใหเปนรูปธรรม คือ แผนปฏิบัติการ Addis Ababa 
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Action Agenda (AAAA) จะครอบคลุมการดำเนินงานที่
สำคัญ เชน การระดมทุนจากภาครัฐท้ังในและระหวาง
ประเทศ การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปน
ทางการ (Official Development Assistance – ODA) 
การเสริมสรางขีดความสามารถ การสงเสริมวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการจัดตั้งกลไกการ
อำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยี (Technology 
Facilitation Mechanism - TFM) ทั้งนี้ ประเทศพัฒนา
แลวซึ่งเปนผูให ODA ยืนยันเจตจำนงในการสนับสนุนเงิน 
ODA รอยละ 0.7 ของรายไดมวลรวมประชาชาติ (Gross 
National Income - GNI) แกประเทศกำลังพัฒนา และ
สนับสนุนเงิน ODA รอยละ 0.15 - 0.20 ของรายไดมวล
รวมประชาชาติ แกประเทศพัฒนานอยที่สุด (Least 
Developed Countries - LDCs) 
 5) การติดตามและทบทวน (Follow-up and 
Review) เนนการติดตามความกาวหนา ความสำเร็จ 
ความทาทาย และอปุสรรคในการดำเนินงาน ประกอบดวย
การติดตามผลในสามระดับ ไดแก 1) ระดับประเทศ 
สงเสริมใหใชเครื่องมือทางนโยบายท่ีมีอยูแลวตามความ
เหมาะสม เชน แผนพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการทบทวนความกาวหนาในระดับ
ประเทศและระดับทองถ่ิน โดยกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 2) ระดับภูมิภาค การติดตามและ
ทบทวนการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
สามารถเปนโอกาสในการเรียนรู การแลกเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี และการหารือเปาหมายยอยรวมกัน โดยอาจ
ใชกลไกการติดตามและทบทวนที่มีอยูแลวในภูมิภาค 
และ 3) ระดับโลก จะใชเวทีหารือทางการเมืองระดับสูง
วาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแหงสหประชาชาติ (Economic and Social 
Council - ECOSOC) ซึ่งจะมีการประชุมทุกป และภาย
ใตสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly) ซึ่งจะมี
การประชมุทกุ 4 ป เปนกลไกหลกัในการดูแลกระบวนการ
ติดตามและทบทวนผลในระดับโลก โดยการติดตามผล
ภายใต The United Nations High-level Political 
Forum on Sustainable Development (HLPF) จะมี
การนำเสนอรายงานสองฉบับ ไดแก 1) รายงานความ  
คบืหนาเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืรายป (Annual SDG 

Progress Report) ซึง่จะจดัทำโดยเลขาธกิารสหประชาชาติ
รวมกับระบบสหประชาชาติ บนพื้นฐานของกรอบตัวชี้วัด
ระดับโลกและขอมูลสถิติระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
และ 2) รายงานวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก   
(Global Sustainable Development Report) จะเปน
รายงานที่เชื่อมโยงระหวางนโยบายและวิทยาศาสตร   
ซึ่งจะเปนเครื่องมือสนับสนุนผูกำหนดนโยบายในการ
สงเสริมการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 สำหรับการดำเนินงานระยะตอไป จะมีการพัฒนา  
กรอบตัวชี้วัดระดับโลก (Global Indicators) โดยคณะ
ผู เชี่ยวชาญดานตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
(Inter Agency and Expert Group on SDG Indicators) 
เพื่อนำมาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เปาหมาย
หลกั และ 169 เปาหมายยอย โดยกรอบตวัชีว้ดัระดับโลก
นี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการสถิติ
แหงสหประชาชาติ (UN Statistical Commission) 
ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และจะนำเสนอใหคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติและสมัชชา
สหประชาชาติรับรองตอไป ในขณะเดียวกัน รัฐบาลของ
แตละประเทศจะตองพัฒนาตัวชี้วัดในระดับประเทศเพื่อ
สนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชนเดียวกัน  
 ในสวนของประเทศไทย ไดมีการเตรียมการใน
เร่ืองดังกลาวมาอยางตอเนื่อง โดยภายหลังการประชุม 
Rio+20 เมื่อป พ.ศ. 2555 ไดจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ทำหนาที่เปนกลไกหลักระดับชาติใน
การกำหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศอยาง
บูรณาการ และมีความสมดุลในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอม โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหกํากับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ เปนรองประธานคนท่ี 1 รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เปนรองประธานคนที่ 2 หัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ ผูแทนจากภาคเอกชนและ
ภาควชิาการ และผูทรงคณุวฒุ ิเปนกรรมการ โดยมเีลขาธกิาร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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เปนกรรมการและเลขานุการ และรองเลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดรับ
มอบหมายและเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและ  
ผูชวยเลขานุการรวมกัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  
เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2558 มอบหมายใหคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในระดับประเทศ  
ในการขับเคลื่อนใหหนวยงานไทยนำวาระการพัฒนาป   
ค.ศ. 2030 ไปปฏิบัติ รวมท้ัง ติดตามผลการดำเนินงาน 
และสรางความตระหนักรูใหกับภาคสวนตางๆ โดยคณะ
กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไดมีการประชุมนัดแรกไป
แลวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล และได
มีมติเห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยพิจารณาใหสอดคลองตามเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป   
(พ.ศ. 2558 – 2577) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 12 และวาระปฏิรูป 37 ประเด็น รวมทั้ง 
เห็นชอบใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 3 คณะ ไดแก 1) คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2) คณะอนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 3) คณะอนุกรรมการจัดทำฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แมวาการดำเนินงานของประเทศไทยที่ผานมา   
จะพบวาในภาพรวมสวนใหญไดบรรลุตามเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDGs) แลว แตมีบางเปาหมาย  
ที่ยังไมสามารถบรรลุได โดยเฉพาะเปาหมายท่ี 7 รักษา
และจดัการสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื ประเทศไทยไมสามารถ
บรรลุเปาหมายลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ภายในป 2553 โดยพบวา พื้นที่ปาไมตอพื้นที่
ประเทศและพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีสัดสวนลดลง ขณะที่ชนิดพันธุสัตวที่ถูก
คุกคามมีสัดสวนเพิ่มข้ึน รวมท้ัง ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงเสือ่มโทรมลงขัน้วกิฤต ตลอดจนปรมิาณการปลอย

กาซเรือนกระจกมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้น การดำเนินงาน
ตอไปในการนำวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืป ค.ศ. 2030 ไปปฏบิตั ิ
โดยเฉพาะในประเดน็ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
จงึเปนความทาทายอยางยิง่ของประเทศไทย เพราะนอกจาก
จะมกีารขยายเปาหมายหลักดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมเปนการเฉพาะในหลายเปาหมาย เชน เปาหมาย
ดานทรัพยากรน้ำ เปาหมายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เปาหมายดานมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเล ฯลฯ ที่จากเดิมใน MDGs มีเพียง 1 เปาหมาย
แลว เปาหมายหลักตางๆ เหลานี้ ยังประกอบดวย
เปาหมายยอยๆ ที่เปนการสานตอประเด็นที่ยังไมสามารถ
บรรลุในการดำเนินงานตาม MDGs อีกทั้งเปนเปาหมาย  
ที่มีความทาทายเพ่ิมขึ้นดวย ทำใหการดำเนินงานเพื่อ
บรรลุเปาหมายเหลานี้ จะตองใชทรัพยากรดานตางๆ 
เปนจำนวนมาก ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
เทคโนโลยี ในการกำหนดกรอบในการดำเนินงานให
สอดคลองกับเปาหมาย การนำแตละเปาหมายไปสูการ
ปฏิบัติ การจัดทำตัวชี้วัดในระดับประเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการส่ือสารและเปดโอกาสใหภาคสวน  
ที่เกี่ยวของและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม   
 ความทาทายของโลกและประเทศไทยตอจากนี้ไป 
จึงเปนการนำคำมั่นสัญญาที่ผูนำไดใหไวในเรื่องวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืนป ค.ศ. 2030 ไปสูการปฏิบัติ โดยปจจัย
ความสำเร็จที่จะนำพาประเทศสามารถบรรลุเปาหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ไดแก นโยบายทีเ่ขมแขง็ การสนบัสนนุ
งบประมาณท่ีเพียงพอ ศกัยภาพของภาครฐัและประชาชน 
คุณภาพของขอมูลและการเขาถึงขอมูล ความโปรงใส  
ในการดำเนินงาน การขจัดความเหล่ือมล้ำในทุกระดับ 
การสรางความรูสึกเปนเจาของ และการกำหนดภาระ
หนาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อทำใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล
และบูรณาการระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
และสรางความแตกตางใหเกดิขึน้กบั ประชาชน (People) 
โลก (Planet) ความมัง่คัง่ (Prosperity) สนัติภาพ (Peace) 
และความเปนหุนสวน (Partnership) ตามหลักการ 5P 
ของวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งจะทำใหโลก
กาวสูยุคใหมของการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางแทจริง  
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เป�าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

 

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี  

(End poverty in all its forms everywhere) 

 

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรมที่

ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture) 

 

สรางหลักประกันถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และสงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคนในทุกชวง
อายุ (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) 

 

สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง และสงเสริมโอกาสในการ

เรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน (Ensure inclusive and equitable quality education and 

promote lifelong learning opportunities for all) 

 

บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและเพ่ิมบทบาทแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

(Achieve gender equality and empower all women and girls) 

 

สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการท่ียั่งยืน  
(Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all) 
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สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมที่ยั่งยืน เชื่อถือได ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได  

(Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all) 

 

สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม และตอเนื่อง สงเสริมศักยภาพการมีงานทำและ

การจางงานเต็มที่ และงานที่มีคุณคาสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and 

sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all) 

 

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน และท่ัวถึง และสนับสนุน

นวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation) 

 

ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ  

(Reduce inequality within and among countries) 

 

ทำใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความทั่วถึง ปลอดภัย มีภูมิตานทานและย่ังยืน 

(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 

 

สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  

(Ensure sustainable consumption and production patterns) 

 

ดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

(Take urgent action to combat climate change and its impacts) 

 

อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 

sustainable development) 

 

ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางยั่งยืน ตอสูกับการ

แปรสภาพเปนทะเลทราย หยุดยั้งและฟนฟูการเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 

ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse 
land degradation and halt biodiversity loss) 

 

สงเสริมสังคมที่สงบสุขและไมแปลกแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม และ

สรางสถาบันที่ครอบคลุมทุกกลุมในสังคม รวมรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพในทุกระดับ (Promote 

peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to 
justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels) 

 

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไกดำเนินงาน และสรางพลังการเปนหุนสวนระดับโลกเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Strengthen the means of implementation and revitalize the global 

partnership for sustainable development) 
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 ในชวงเวลาที่ผานมา การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

และสังคมของประเทศไทย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดมี

การประกาศใชนโยบาย แผน และมาตรการดานการ

อนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนจำนวนมาก เพื่อแกไขปญหาการสูญเสีย

ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม 

และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน แตปญหา

ดังกลาวก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความ  

ไมสมบูรณของนโยบาย แผน และมาตรการท่ีเกี่ยวของ 

ทำใหไมสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติได รวมท้ังความ  

ไมสอดคลองระหวางนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

นโยบายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟู

สิ่งแวดลอม ความไมพรอมดานบุคลากร งบประมาณ 
กฎหมาย เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และระบบการติดตาม

และประเมินผล เปนตน จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ดำเนินการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และ
มาตรการฯ เหลานั้น เพื่อใหรัฐบาลไดทราบถึงสถานภาพ 

ปญหา อุปสรรค หรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน ซึ่งผล

จากการติดตามและประเมินผลสามารถสนับสนุนใหมี

การเรงแกไขปญหาอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประสาน

งานใหสามารถบรรลุเปาหมายของ

นโยบาย แผน และมาตรการฯ 

ตลอดจนเพ่ือประโยชนในการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศ  

 สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดจัดทำนโยบาย

และแผนการสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 ซึ่งเปน

แผนชาติระยะยาว และเปนไปตามมาตรา 13(1) แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 นโยบายดังกลาวมีความมุงหมาย  

ที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการสงเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหควบคูไปกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม อันจะสงผลใหการพัฒนาประเทศ

เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน นโยบายดังกลาวประกอบดวยนโยบายหลัก   

6 ประการ ไดแก 1) นโยบายทรัพยากร ธรรมชาติ   

2) นโยบายปองกนัและขจัดมลพษิ 3) นโยบายสิง่แวดลอม

*  นกัวชิาการสิง่แวดลอมชำนาญการ สำนกัตดิตามประเมินผลส่ิงแวดลอม สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม   

ดร.พัชรี  วีระนนท* 

การศึกษาป�จจัยที่มีผลต�อการติดตามและ
ประเมินผลของหน�วยงานในการปฏิบัติตาม        

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล�อม  
พ.ศ. 2555–2559 
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ธรรมชาติและศิลปกรรม 4) นโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน   

5) นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธเพื่อสิ่งแวดลอม 

และ 6) นโยบายเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม   

 ในการน้ีเพื่อใหมีการขับเคลื่อนนโยบายและ

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

พ.ศ. 2540-2559 ไปสูการปฏิบัติ สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทำแผน

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนแผนระยะกลางในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ตามมาตรา 35-36 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมฯ ทั้งนี้ 

ไดมีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมมาแลว 

รวม 4 ฉบับ ไดแก แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   

พ.ศ. 2542–2549 กรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2545–2549 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม   

พ.ศ. 2550–2554 และฉบับปจจุบัน คือ แผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 แผนจัดการฯ 

ฉบับนี้ ยังไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการปฏิบัติ

ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกรอบ

แนวคิดและทิศทางของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอมของชาต ิซึง่กำหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่ให

ความสำคัญกับการสรางเศรษฐกจิสรางสรรคและเศรษฐกจิ

ทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม (Creative and Green Economy) 

 แผนจัดการดังกลาวประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร

สำคัญ คือ  1 
  2 

  3 
  4 

  5 

 และ  6 
 นอกจากน้ี แผนจดัการฯ 

ยังเนนแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

อยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยเปดโอกาสให
ประชาชนกลุมตางๆ สามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ไดอยางเทาเทียมกัน และยัง

ก ำ ห น ด ม า ต ร ก า ร ส ร า ง

ภูมิคุมกันตอความเส่ียงจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศและภัยธรรมชาติ เพื่อ

เตรียมความพรอมในการ

เ ผ ชิ ญ กั บ ป ญ ห า ค ว า ม

ผั นผวนจากผลของการ

เ ป ลี่ ย น แปล ง สภ าพภู มิ

อากาศและภัยธรรมชาติที่

นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่ม

มากขึ้น (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, 2555, หนา 1–7) 

 ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555–2559 ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งมุงเนนที่การประเมินผลสัมฤทธิ์

การดำเนินงานของหนวยงานและภาคีเครือขายตางๆ   

ที่เกี่ยวของวา 1) มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันกับแนวทางการปฏิบัติที่บรรจุไวในแผน

จัดการฯ หรือไม และ 2) ผลการดำเนินงานดังกลาวตอบ

สนองตอวิสัยทัศน เปาประสงค เปาหมาย และตัวชี้วัด

ของแผนจัดการฯ มากนอยเพียงใด ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี ้

จึงใหความสำคัญวา ปจจัยใดบางที่ทำใหเกิดการสราง

ความรวมมือของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผน

จัดการฯ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ปจจัยเหลานี้มีผลตอ

การติดตามและประเมินผลของหนวยงานในทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของ เพราะวาปจจัยดังกลาวสามารถสงผลใหเกิด
การเปลีย่นแปลงในการนำแผนจดัการฯ ไปสูการปฏบิตัไิด 

และเปนปจจยัทีห่นวยงานสามารถนำไปเปนกรอบแนวทาง

ในการบริหารจัดการภายในหนวยงาน เพื่อดำเนินการ
ตามแผนจดัการฯ รวมทัง้ยงัเปนปจจัยทีส่ามารถสนับสนนุ

ใหเกดิการสรางภาคเีครอืขายในการติดตามและประเมนิผล

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเขมแข็ง และผลักดันให

มีการปฏิบัติตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ยงัทำใหเกดิความสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร
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Shifting the base of 
production and consumption towards environmental- 
friendly production and consumption,
protecting and restoring natural resources sustainably 
sustainable conservation and restoration of natural 
resources, Enhancing good governance 
through the management of natural resources and 
environment, Ensuring good environmental 
quality for all people, Creating resilience to 
climate change and natural disasters,
Developing human and societies for environmental 
awareness and responsibility.
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยนื 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

พ.ศ. 2555-2559 ซึง่อธบิายความสมัพนัธของการตดิตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ดังแสดงใน

รูปที่ 1 

 การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการติดตามและ

ประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตามแผนจัดการ

คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555-2559  จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดตามและประเมินผลของ

หนวยงานในการปฏิบัติงานของหนวยงานตามตัวชี้วัด 

และแนวทางการปฏิบัติในแตละยุทธศาสตรภายใตแผน

จัดการฯ และเพ่ือจัดทำขอเสนอแนะในการเสริมสราง

การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการติดตามและ

ประเมนิผลการปฏิบตัติามแผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูศึกษาไดนำแนวคิดและทฤษฎี

การประเมินผลของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมา

กำหนดกรอบในการศึกษา โดยวิเคราะหขอมูลจาก  

การทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการตดิตามและประเมนิผล

การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ เนื่องจากแผนจัดการฯ   

เปนนโยบายสาธารณะท่ีมีความสำคัญมากของประเทศ 

จึงตองตรวจสอบขอมูลจากเอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ

การนำนโยบายไปปฏิบัติจากทัศนะของนักวิชาการตางๆ 

ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การติดตามและ
ประเมินผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติ และปจจัยที่มี

ผลตอการนำนโยบายไปปฏิบัติ  นอกจากนี้ ยังรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่

ระดับปฏิบัติ จากหนวยงานสวนกลางที่เปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทาง  

การปฏบิตัติามทีร่ะบไุวในแผนจดัการฯ จำนวน 70 หนวยงาน 

และเทศบาลนครทัง้ 30 แหงทัว่ประเทศ และยงัเกบ็รวบรวม

ขอมูลจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุม

เจาหนาที่ระดับบริหารของหนวยงานดังกลาว โดยจะเนน

ขอมูลดานความคิดเห็นของเจาหนาท่ีทั้งในระดับปฏิบัติ

และระดับบริหารของหนวยงานเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ 

ไดแก หนวยงานสวนกลางทีเ่ปนหนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ 

หนวยงานสนับสนุน และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติตามที่ระบุ

ไวในแผนจัดการฯ รวมทัง้เทศบาลนคร สำนกังานทรพัยากร  

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมจงัหวดั และสำนกังานสิง่แวดลอมภาค 

เปนตน   

 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวที่มี

ผลตอความรวมมือและการยอมรับของผูปฏิบัติงาน 

ประกอบกับองคความรูดานนโยบายสาธารณะ สภาพ

แวดลอมของการบริหารจัดการ และประสบการณที่เก่ียว

กับการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ในชวงเวลาท่ีผานมา 

นอกจากนั้น ยังไดศึกษาความเชื่อมโยงระหวางแผน

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูแผนจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555-2559  เนื่องจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรของแผนจัดการฯ ในทองถ่ินทั่วประเทศ

ไทย ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชน โดยสามารถรับรู
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นในดาน

การจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และมีบทบาท
สำคัญในการดำเนินการสงเสริม ประสาน และสนับสนุน 

เพือ่ใหการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม

ในเขตทองถิ่นของตนใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบาย

และแผนดานสิ่งแวดลอมของประเทศ  ดังนั้น จึงตอง
ศึกษาการกระจายอำนาจและการถายโอนภารกิจดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของแผนจัดการฯ โดยศึกษา

จากแผนพัฒนาระยะ 3 ป ของเทศบาลนครแตละแหง 
ซึ่งมีที่มาจากแผนพัฒนาระดับตางๆ กับแผนพัฒนา

36  4  4  -  2558



37Nature and Environment
Vol.4 No.4 October - December 2015



  

ทองถิ่นที่มีชวงระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนดังกลาว 

ตั้งแต ป พ.ศ. 2557-2559 หรือ พ.ศ. 2558-2560 จึงมี

ความสอดคลองกับชวงระยะเวลาท่ีเหลอือยูของแผนจดัการฯ  

นอกจากนี ้แผนพฒันาระยะ 3 ป ยงัประกอบดวย ยทุธศาสตร

และแนวทางการพัฒนาตามศกัยภาพของทองถ่ินท่ีสามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธกับยุทธศาสตร แผนงาน และ

แนวทางการปฏิบัติของแผนจัดการฯ เชนเดียวกัน 

 ผลของการศึกษาพบวา 1) ลกัษณะของการตดิตาม

และประเมนิผลของหนวยงานในการปฏิบตัติามยทุธศาสตร 

ตัวชี้วัด แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติตามที่กำหนดใน

แผนจัดการฯ ที่หนวยงานรับผิดชอบในชวงเวลาที่ผานมา 

มีการรายงานการติดตามและประเมินผลครบถวน แตมี

บางประเดน็ทีไ่มสามารถปฏบิตัไิดตามทีแ่ผนจดัการฯ กำหนด 

และ 2) ในภาพรวมของหนวยงานท้ังหมด พบวาการ

ติดตามและประเมินผลของหนวยงานในการปฏิบัติตาม

แผนจัดการฯ จะขึ้นอยูกับปจจัยท่ีทำใหเกิดการสราง

ความรวมมอืของหนวยงานในการปฏิบตัติามแผนจัดการฯ 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดวยคอนขาง

มากตอปจจัยที่ทำใหเกิดความรวมมือของหนวยงานใน

การปฏบิตัติามแผนจดัการฯ ดงันี ้การสนับสนนุจากผูบริหาร

หนวยงาน การกำหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 

ลกัษณะโครงสรางของหนวยงาน ความพรอมของบคุลากร 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการจัดจางบริษัทที่
ปรึกษาในการปฏิบัติงาน ความพรอมของงบประมาณ 

สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และเทคโนโลยี สวนการกำหนดบทลงโทษและการให

รางวัลนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นดวย

คอนขางนอยตอปจจัยนี้  
 ดังนั้น ในการแกไขปญหาการนำนโยบายดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติ ในสวนของ

การปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ผูบริหารของหนวยงานใน

ทุกระดับ ตั้งแตระดับสวนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด 

และระดับทองถิ่น ตองใหความสำคัญตอการพัฒนา

ประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลของหนวยงาน
ในการปฏิบัติตามแผนจัดการฯ ตลอดจนเจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะ ทั้งใน

ดานนโยบาย การบริหารองคกร และกฎระเบียบ ดังนี้   

1) ควรประสานงานไปยังหนวยงานระดับกระทรวงที่

เกี่ยวของตามแผนจัดการฯ เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวม

กันระหวางหนวยงาน เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบสาระ

สำคัญของแผนจัดการฯ และผลักดันใหเกิดการขับเคล่ือน

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูหนวยงานในระดับ

ภมูภิาค จงัหวดั และทองถิน่ 2) ควรสนบัสนนุใหหนวยงาน

มบีทบาทหนาทีร่บัผิดชอบในการนำแผนจัดการฯ ไปปฏิบตั ิ

และการตดิตามและประเมนิผลตามทีแ่ผนจดัการฯ กำหนด

ในทกุภาคสวน  3) ควรกำหนดนโยบายใหหนวยงาน จดัตัง้

งบประมาณในการดำเนนิงานเพ่ือใหเปนไปตามยทุธศาสตร

ทีก่ำหนดในแผนจัดการฯ โดยประสานกบัสำนกังบประมาณ 

ใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานดังกลาว

ใหสามารถปฏิบัติตามแผนจัดการฯ และติดตามประเมิน

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ ไดอยางเหมาะสม 

เปนตน และ 4) ควรเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี

เครือขายในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยการเผยแพรและประชาสัมพันธแผนจัดการฯ ผาน
กลุมภาคีเครือขายดังกลาว ซึ่งจะทำใหเกิดความรู ความ

เขาใจในสาระสำคัญของแผน ตลอดจนสนับสนุนใหมีการ
สรางภาคีเครือขายเพิ่มข้ึน เพื่อกระตุนใหเกิดการมี

สวนรวมในการขับเคลื่อนแผนอยางบูรณาการระหวาง

หนวยงานท่ีเกีย่วของ และการตดิตามและประเมนิผลการ

ดำเนินงานตามแผนจัดการฯ อยางตอเนื่องในอนาคต 

เปนตน 
 

 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.   

(2555).  . . 2555 – 2559. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพดอกเบี้ย.   
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 หากกลาวถึง...ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค หรือแมแตในระดับประเทศ   
ยงัคงใหความสำคญักับสถานการณดานทรพัยากรธรรมชาติ
แ ละ ส่ิ ง แวดล อม เป นอย า ง ม าก เนื่ อ ง จ ากกา รมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณ สามารถ
นำไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนและเปนฐาน
สำคัญสำหรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม สำหรับ
ประเทศไทยมีนโยบายดานการดำเนินการท่ีเกี่ยวของใน
การใหความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยเนนการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ
สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 
ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับโลก 
 สำหรับประเทศไทยมีการเติบโตของกิจกรรมทาง
ดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่องโดยเฉพาะดานการทองเท่ียว 
ดังนั้นการที่ประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ที่สมบูรณนับเปนสิ่งที่มีความสำคัญตอการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศเปนอยางยิ่ง โดยสถานภาพของ
สิ่งแวดลอมในแตละดานสงผลกระทบตอสภาพความเปน
อยูของประชาชนในประเทศและความสามารถในการ

1 ขอมูลจากโครงการติดตามประเมินผลและการรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2558 
2 นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ สำนักติดตามประเมินผลส่ิงแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นิลอุบล ไวปรีชี2 
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พฒันาประเทศในระยะยาวและประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง ในชวงทศวรรษที่
ผานมา เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นกวาในอดีต และ
โครงสรางทางการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ 
จำนวนประชากรไทยยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สภาพสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผานมา การเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ประชากร การเมือง และสังคม ที่
เกดิขึน้นี ้ลวนสงผลตอสถานการณดานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมในประเทศ  
 การเปลี่ยนแปลงสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในชวงป พ.ศ. 2557-2558 พบวา สถานการณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมจากภาวะมลพิษมีแนวโนมดีขึ้น เชน 
มลภาวะจากฝุนละอองมีปริมาณลดลง การเกิดขยะชุมชน
และขยะตกคางในประเทศลดลงอยางมาก การเพิ่มพื้นที่  
สีเขียวในกรุงเทพมหานคร สัดสวนการใช
พลงังานทดแทนเพ่ิมขึน้ อยางไรกต็าม
สถานการณทรพัยากรธรรมชาติ
ยังคงมีแนวโนมที่เสื่อมโทรม
ไมแตกตางจากปที่ผานมา 
เชน การสูญเสียพื้นที่ปา 
การสูญเสยีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ปญหาภัยแลง 
ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร มขอ ง
ทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ 
เ ป น ที่ น า สั ง เ ก ต ว า ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ก า รณ
คุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เผชิญ  
ในปจจบุนัมคีวามรนุแรงและแปรปรวนมาก
ยิง่ขึน้ โดยการเปล่ียนแปลงสวนหน่ึงเกิดจากเหตุปจจัย  
ที่รุนแรงและรวดเร็วกวาที่คาดการณ เชน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และวิกฤติการณตางๆ ที่มีความสำคัญ  
ในปจจุบัน เปนตน ในขณะที่อีกสวนหนึ่งก็เกิดจากความ
สามารถในการบริหารจัดการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นยังขาด
ความมีประสิทธิภาพและขาดการเรียนรูบทเรียนที่เกิดข้ึน  
โดยสามารถสรปุการเปลีย่นแปลงในแตละประเดน็ทีส่ำคญั ดงันี ้ 
 
  มีสาเหตุสำคัญ
จากการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ ผานกิจกรรม
ตาง ๆ ของมนุษย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นสงผล  
ตออุณหภูมิ โดยพบวาอุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ปริมาณน้ำฝนในชวงตนป พ.ศ. 2557 มีปริมาณ  
น้ำฝนนอยกวาคาปกติ แตในชวงปลายปปริมาณน้ำฝนสูงกวา

คาปกติ  จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอการ
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยแลงและน้ำทวมท่ีมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เปนปรากฏการณที่ประชาชนไมสามารถหลีกเล่ียงได 
จึงจำเปนที่จะตองมีการวางแผนเพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจก (Mitigation) และการวางแผนเพื่อปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) 
 
  มคีวามตองการใชพลงังานเชือ้เพลิงเพิม่สงูขึน้ 
โดยการใชเช้ือเพลิงจากฟอสซิลยังคงมีสัดสวนการใชพลังงาน  
ในระดับสงูและมีสัดสวนการนำเขาพลังงานคอนขางสูง ซึ่งสง
ผลตอความม่ันคงดานพลังงานและตนทุนในการดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศและสงผลกระทบทาง  
ดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อลดการพ่ึงพาแหลงพลังงานจาก
ตางประเทศ เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไทย 

และลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากการใช
พลังงานเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล รัฐบาลไดมี

การวางแผนระยะยาวและไดมกีารดำเนนิงาน  
เพื่อสงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน  
ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในรูปแบบ
พลงังานแสงอาทิตย โดยอาศยัมาตรการ
สงเสริม สนับสนุน และมาตรการทาง
กฎหมายเปนเครื่องมือ 
 

  ยงัพบปญหาทีเ่กดิ
ขึน้ทัง้จากสภาพธรรมชาต ิและปญหา  
ที่เกิดจากกิจกรรมการใชประโยชน
ที่ดินไมเหมาะสม โดยพบวาดินที่มี
ปญหาประกอบดวย ดนิเคม็ ประมาณ 

14 ลานไร ดินทราย 13 ลานไร ดินตื้น 
46 ล าน ไร ดิ น เปรี้ ย วจั ด 6 ล าน ไร   

ดินอินทรีย 0.3 ลานไร และดินกรด 95 ลานไร สำหรับการใช
ประโยชนที่ดินมีการใชประโยชนในการทำเกษตรประมาณ 
149.2 ลานไร พื้นที่นอกภาคเกษตร 69.3 ลานไร และพื้นที่
ปา 102.1 ลานไร  ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา พบวา
พื้นที่เกษตรกรรมของไทยมีแนวโนมคงที่ ในขณะท่ีพื้นที่ปาไม
มีแนวโนมลดลง สวนทางกับพื้นที่นอกภาคเกษตรที่มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีชุมชนและ  
สิ่งปลูกสราง ซึ่งสงผลตอการบุกรุกพื้นท่ีปาและเกิดปญหา
การทับซอนแนวเขตการใชประโยชนและแนวเขตพ้ืนที่ปา  
ที่ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนกับ
เจาหนาท่ี โดยมกีารแตงตัง้คณะกรรมการนโยบายท่ีดนิแหงชาต ิ
(คทช.) มีการกำหนดพื้นท่ีเปาหมายในการดำเนินงานใน   
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พ.ศ. 2558-2559 และ ป พ.ศ. 2560-2564 แลว โดยในป   
พ.ศ. 2558 มีเปาหมายในการสงมอบที่ดิน 160,329 ไร   
การจัดที่ดิน 105,626 ไร และการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 53,697 ไร 
 
  จากการสำรวจพื้นที่ปาไมในป พ.ศ. 2556   
พบวาประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมคิดเปนรอยละ 31.57 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ลดลงจากในป พ.ศ. 2551 ซึ่งมีพื้นที่ปาไม  
คิดเปนรอยละ 33.44 ของพื้นที่ทั้งหมด 
 
  การที่ประเทศไทยต้ังอยูในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น ทำใหประเทศมีปริมาณน้ำมาก  
ในฤดูฝนและฤดูมรสุม แตกลับกันฝนมักจะทิ้งชวงในฤดูแลง 
โดยในป พ.ศ. 2557 มีปริมาณฝนสะสมตลอดป มีคาต่ำกวา  
คาปกติ ประมาณรอยละ 4 ทำใหเกิดภัยแลงขึ้นหลายจังหวัด
ทั่วประเทศ จากปริมาณฝนที่นอยสงผลตอปริมาณน้ำ  
ในอางเก็บน้ำขนาดใหญที่มีปริมาณการกักเก็บลดลงต่ำกวา  
ปที่ผานมา ทำใหปลายป พ.ศ. 2557-2558 หลายจังหวัด
ประสบปญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม
ที่อาศัยน้ำจากระบบชลประทานโดยมีการใชน้ำคิดเปน  
รอยละ 75 ของปริมาณการใชน้ำทั้งหมด นอกจากความ
ตองการใชน้ำทางภาคเกษตรกรรมแลวยังมีความตองการใช
น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น โดยมี
การคาดการณในป พ.ศ. 2570 จะมีความตองการใชน้ำ  
ในสวนนีถ้งึ 8,260 ลานลกูบาศกเมตร ดงันัน้ จงึจำเปนทีจ่ะตอง
มีการวางแผนในการใชน้ำ โดยเฉพาะการใชน้ำบาดาล เปน
แหลงน้ำทางเลือกที่สำคัญอยางย่ิง เมื่อพิจารณาศักยภาพการ
นำมาใชเพื่อไมใหกระทบแหลงกักเก็บน้ำบาดาล ระบบนิเวศ 
รวมถึงปริมาณน้ำบาดาลที่ใชอยูในปจจุบัน ปริมาณน้ำบาดาล
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใชเพิ่มเติมทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 68,200 ลาน
ลูกบาศกเมตร ซึ่งลุมน้ำที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาบริหาร
จัดการน้ำบาดาลไดมากที่สุด ไดแก ลุมน้ำสะแกกรัง ทาจีน 
แมกลอง เจาพระยา นาน และ ปง ตามลำดบั แหลงนำ้บาดาล
ที่จะถูกพัฒนานี้จะชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ำ  
ในฤดแูลง สำหรับภาคการเกษตร อตุสาหกรรม และการอปุโภค 
บริโภคได 
 
  บางสวนไดถูกบุกรุก 
ทำลาย และมีบางสวนถูกเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ 
ทางดานเศรษฐกิจ เชน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงและ   
การทองเที่ยว เปนตน โดยปจจุบันพบวาสถานภาพแหลง

หญาทะเลหลายแหลงมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงจากในอดีต 
เชน จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง และปตตานี เปนตน ในขณะที่
อีกหลายแหลงมีแนวโนมสมบูรณขึ้นเทียบกับในอดีต อาทิ 
บางแหลงในจงัหวดัระยอง และจันทบรุ ีในขณะทีส่ถานภาพของ
ปะการงัในฝงทะเลอนัดามนัสวนใหญอยูในสภาพเสียหายมาก 
(รอยละ 72.1) และไมมีแนวปะการังที่อยูในสภาพดี-ดีมาก 
ในขณะที่ในฝงอาวไทย แมวาปะการังสวนใหญยังมีสภาพ
เสยีหาย (รอยละ 37.6) แตยงัพบปะการงัทีอ่ยูในสภาพดมีาก
และดีอยูบาง ในสวนของสถานการณสัตวทะเลหายากใกล
สูญพันธุ พบวา มีจำนวนลดลงโดยมีแนวโนมของการตาย  
เพิ่มสูงข้ึน  
 สำหรบัสถานการณการกดัเซาะชายฝง พบวา ฝงทะเล
อาวไทยมีพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉล่ียมากกวา   
5 เมตร เกิดขึ้นใน 12 จังหวัด และพื้นที่ที่มีอัตราการกัดเซาะ
ปานกลางเฉลี่ย 1 – 5 เมตรตอป มี 16 จังหวัด โดยชายฝง
ทะเลบริเวณอาวไทยตอนบนต้ังแตปากแมน้ำบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแมน้ำทาจีน จังหวัดสมุทรสาคร 
เปนพื้นที่ที่มีความออนไหวและมีการกัดเซาะขั้นรุนแรงมาก
ที่สุด ในขณะที่การกัดเซาะชายฝงทะเลดานทะเลอันดามัน 
เกิดขึ้นนอยกวาชายฝงทะเลดานอาวไทยโดยพื้นท่ีที่มีการกัด
เซาะรุนแรงในอัตรา เฉลี่ยมากกวา 5 เมตรตอปใน 5 จังหวัด 
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และพ้ืนที่ที่มีอัตราการกัดเซาะปานกลางเฉลี่ย 1–5 เมตร  
ตอปใน 6 จังหวัด 
 สถานการณที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งในป พ.ศ. 2558 
คือการที่สหภาพยโุรป (EU) ไดประกาศใหใบเหลอืงไทยเกีย่วกับ
การทำประมงผิดกฎหมายตามระเบียบ IUU Fishing ของ
สหภาพยโุรปอยางเปนทางการในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
ทั้งน้ี รัฐบาลไดใหความสำคัญและกำหนดใหการแกไขปญหา
การประมง IUU เปนปญหาสำคัญระดับชาติที่ตองแกไข 
นอกจากนี้ ยังมีการออก “

 . . 2558” ซึ่งนับ
เปนกฎหมายเฉพาะในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงโดยตรง 
 
  สวนใหญยังกอใหเกิดผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชนมีเหตุรองเรียนเกี่ยวกับปญหา
มลพิษ 6,026 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2556 โดยสวนใหญ
เปนการรองเรียนปญหาดานคุณภาพอากาศ และปญหา
มลพิษทางเสียง สำหรับคุณภาพอากาศโดยรวม โดยทั่วไปมี
แนวโนมที่ดีขึ้น โดยปริมาณฝุนละอองและเบนซีน ลดลงจาก
ในป พ.ศ. 2556 แตมีปริมาณโอโซนเพ่ิมขึ้น สำหรับคุณภาพ
น้ำแหลงน้ำผิวดินในชวงระยะเวลา 5 ป ที่ผานมา มีแนวโนม
เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะในบริเวณที่เปนชุมชนเมืองเนื่องจาก
การขยายตัวของประชากรในเขตชุมชน ในขณะที่ความ
สามารถในการบำบัดน้ำเสียยังไมไดรับการพัฒนาใหเพียงพอ
ตอการขยายตัวของชุมชน สวนคุณภาพของน้ำทะเล  

มีแนวโนมที่ดีขึ้นจากในชวง 2 ปที่ผานมา ที่มีปญหาคุณภาพ
น้ำทะเลเส่ือมโทรมมาก แตยังคงพบพ้ืนท่ีที่คุณภาพน้ำทะเล
เสื่อมโทรม โดยเฉพาะจากการระบายน้ำทิ้งจากแหลงชุมชน 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม สวนคุณภาพน้ำใตดินในพื้นที่
ทั่วไปยังมีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน แตยังคงพบวาในบาง
พื้นท่ีมีมลพิษเกินคามาตรฐาน  สถานการณการเกิดขยะ
มลูฝอยชมุชน จากการท่ีคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ (คสช.) 
ไดกำหนดใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติและมี
การดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายทำใหสถานการณขยะภายในประเทศในภาพ
รวมดีขึ้น เชน ขยะตกคางในประเทศลดลงเปนอยางมาก   
ในขณะท่ีขยะเกิดใหมในป พ.ศ. 2557 ลดลงเล็กนอยจากป 
พ.ศ. 2556 อยางไรก็ตาม มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอย และปญหาหลักที่สำคัญในดาน
การจัดการขยะของไทยคือศักยภาพในการกำจัดขยะตาม
หลักวิชาการ ทั้งการคัดแยก ขนสง และการกำจัดขยะ ยังคง
ไมเพียงพอตอปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในทุกป 
 จากขอมูลสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอมดัง ท่ี  
ไดกลาวมา จะเห็นวาประเทศไทยไดใหความสำคัญในการ
พัฒนาในหลายๆ ดาน เชน การจัดการทรัพยากรน้ำอยาง
บูรณาการ การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และ
การจัดการขยะซึ่งไดถูกยกระดับใหเปนวาระแหงชาติ เปนตน 
แตหัวใจหลักของการเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่ดีในอนาคต ยอมเกิดขึ้นไดจากความรวมมือ
ของประชาชนทุกคน  
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 กลุมปาตะวันออก หรือ “ปารอยตอหาจังหวัด”   

มีอาณาเขตอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา สระแกว จันทบุรี 

ระยอง และชลบุรี มีพื้นที่ปารวมกันทั้งสิ้น 2,453 ตาราง

กิโลเมตร มีชางปาทั้งหมดประมาณ 400-500 ตัว (กลุม

งานวิจัยสัตวปา, 2558) อาศัยอยูภายในและรอบๆ พื้นที่

ปาอนุรักษ 7 แหง ซึ่งไมตอเนื่องเปนผืนปาเดียวกันเพราะ

ถูกตัดขาดดวยถนน พื้นท่ีเกษตรกรรม และ หมูบาน   

(ภาพที่ 1) ประชากรชางปามีมากที่สุดในเขตรักษาพันธุ

สัตวปาเขาอางฤๅ ไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 250-

350 ตัว และมีอัตราการเพ่ิมประชากรประมาณรอยละ 

10 ตอป (ไสวและคณะ, 2550 ) สวนหนึ่งของประชากร

ที่เพิ่มขึ้นไดกระจายออกไปโดยรอบทั้งพื้นที่ปาอนุรักษ

และพื้นที่เกษตรกรรม ในป พ.ศ. 2558 กลุมงานวิจัยสัตว

ปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดประเมิน
ประชากรชางปาในพื้นท่ีอนุรักษอื่นๆ ประกอบดวย   

เขตรกัษาพนัธุสตัวปาเขาสอยดาวมชีางปาอยางนอย 50 ตวั 

อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวงมีประมาณ 40 ตัว
อุทยานแหงชาติเขาสิบหาชั้นมีประมาณ 20 ตัว เขตรักษา

พันธุสัตวปาคลองเครือหวายมีประมาณ 20 ตัว อุทยาน

แหงชาติน้ำตกคลองแกวมี 1 ตัวและอุทยานแหงชาติเขา

คิชฌกูฏมี 1 ตัว (กลุมงานวิจัยสัตวปา, 2558) นอกจากนี้ 

ป�ญหาความขัดแย�งระหว�าง 
ราษฎรกับช�างในกลุ�มป�าตะวันออก 

 1 กลุมปาตะวันออก ประกอบดวยหยอมปาที่ไม
ตอเนื่องกัน ของเขตรักษาพันธุสัตวปา 3 แหง 
และ อุทยานแหงชาติ 4 แหง 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 

ถนน 

อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายอยูติดกับพื้นที่

อนุรักษของประเทศกัมพูชาที่มีประชากรชางปาอาศัยอยู 

(ภาพที่ 2) 

 

1 อดีตขาราชการสำนักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
2 นักนิเวศวิทยาสัตวปา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความย่ังยืน   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มัทนา ศรีกระจาง1 และ ชุติอร ซาวีนี2 
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Human-Elephant 
Conflict and Mitigation Methods 
in the Eastern Forest Complex, Thailand 

 2  เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายอยูติดกับ
พื้นท่ีอนุรักษที่มีชางปาอาศัยอยูของประเทศ
กัมพูชา  

1  Former official of the Wildlife Conservation Office, Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation. 
2  Wildlife Ecologist,Sustainability Studies Department, International College for Sustainability Studies, Srinakharinwirot  University 
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พ.ศ. 2551-2556 เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไนมี

ราษฎรเสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 6 คน 

ชางปาตาย 4 ตัว  

 เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือ

หวาย ในชวง 1 ปที่ผานมา มีราษฎร

เสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 2 คน  

พ.ศ. 2539-2549 ชางปาตาย 17 ตัว ในเขตรักษาพันธุ

สัตวปาเขาอางฤๅ ไน สาเหตุเกิดจาก

มนุษย ไดแก การปองกันพืชไร (6) 

ทำรายราษฎร (1) ฆาเอางา (1)   

ถูกรถชน (3) เกิดจากธรรมชาติ 4 ตัว 

ไดแก แทงลูก (2) เหยียบกันตาย (1) 

แผลติดเชื้อ (1) และไมทราบสาเหตุ   

2 ตัว ชางปาท่ีตายสวนใหญเปน  

ชางหนุม (ไสว, 2547; ไสว และคณะ 
2550)  

ความเสียหาย 
 ปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาในกลุม

ปาแหงนี้ เร่ิมเกิดขึ้นตั้งแตป 2535 (มัทนา,2538)   

รปูแบบของความขดัแยงทีเ่กดิมากทีส่ดุ คอื ชางปาเขาไปกนิ 

เหยียบย่ำพืชไร เชน ไรขาวโพด ไรมันสำปะหลัง   

กินและหักโคนผลไมในสวน เชน สวนทุเรียน ลองกอง 

ทำลายวัสดุอุปกรณทางการเกษตร รถยนต ฯลฯ บางครั้ง

การสูญเสียทางเศรษฐกิจจะนำไปสูความโกรธแคนชาง 

และการทำรายกันทั้งสองฝาย นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบ

ตอสภาพจิตใจและวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจาก ความ

หวาดกลัวชางปาจะทำราย โดยเฉพาะในชุมชนที่ปญหา

เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นและชาวบานยังปรับตัวไมไดจะมีการ

รองเรียนมาก อีกรูปแบบหน่ึง คือ การเกิดอุบัติเหตุ

รถยนตชนกับชางปา ซึ่งมักเกิดขึ้นที่ถนนสาย 3259 ชวง

ที่ตัดผานเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไนตอนบนระยะ

ทาง 14 กิโลเมตร และถนนรอบ ๆ พื้นที่อนุรักษ เชน 

ถนนสาย 344 (แกลง-บานบึง)ทำใหราษฎรและชางปา

เสียชีวิต บาดเจ็บและทรัพยสินเสียหาย  

 3 ความเสียหายเนื่องจากชางปา ในสวนทุเรียน ใกลเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย จังหวัดจันทบุรีและตราด 
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 ตัวอยาง สวนหน่ึงของความเสียหายท่ีเกิดขึ้น

บริเวณใกลเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายระหวาง 

1 ตุลาคม 2555 ถึง 21 พฤษภาคม 2556) เกิดขึ้น   

45 ครั้งผูไดรับความเสียหาย 49 ราย ราษฎรถูกชางปา

ทำรายเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 2 คน พืชผลเกษตรถูก

ชางปาทำลายเสียหาย 44 ราย คิดเปนมูลคาความ

เสียหาย รวม 52,831 บาท 

 

 4 ทุเรียนเปนอาหารที่ชางปาชอบกิน 4 ี ป ี่  ป ิ

 5 จำนวนเหตุการณที่ชางปาเขาไปทำลายพืชผลเกษตร ใกลเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย ในแตละเดือน 
ระหวางป 2553-2556 
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 6 ฝูงชางปาออกหากินในไรขาวโพดที่อยูติดกับชายปาในเวลากลางคืน 

 7 ชางปาถูกไฟฟาช็อตจากการปองกัน
พืชผลของราษฎร 

ใ ื ใ ไ  โ ี่
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การเดินทางไกลของช�างป�า 
 แตละพื้นที่ปาอนุรักษจะมีทั้งชางปาท่ีอยูในพื้นที่

และอพยพหากินระหวางพื้นที่ปาอนุรักษทั้ งฤดูฝน   

ฤดูแลง และ ฤดูผลไม เชน  

 - ชางตัวผู 1 ตัว หากินระหวางอุทยานแหงชาติ

เขาคิชฌกูฎกับเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

 - ชาง 35 ตัวหากินระหวางตอนใตของเขตรักษา

พนัธุสตัวปาเขาอางฤๅ ไนกบัพืน้ทีอ่ทุยานแหงชาตเิขาชะเมา 

 - ชาง 20 ตัวหากินระหวางอุทยานแหงชาติเขา

สิบหาชั้น และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว 

 - ชาง 10-15 ตัวเคลื่อนยายหากินระหวางเขต

รักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวายและอุทยานแหงชาติ

น้ำตกคลองแกว 

 แตบางชวงเวลาจะมีกลุมชางปาตัวผู หรือชางโทน

เดินทางไกลซึ่งสวนใหญเขาใจวาเปนชางที่มาจากเขต

รักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไน เพราะเปนแหลงที่มีชาง

ปาเพิ่มมากขึ้นในแตละป การอพยพเคลื่อนยายจะออกไป

ทุกทิศทางปรากฏการณนี้เกิดข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ. 2548   

ชางปาออกหากินไกลจากแนวเขตประมาณ 50 กิโลเมตร   

ปตอ ๆ มามีชางปาออกหากินไกลมากข้ึนโดยอาศัย  

เดินหากินตามแนวลำหวย ลำธาร เชน  

 - พลายถาง และสีดอลูกแกวเดินทางลงมาทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใตไปยังจังหวัดตราดระยะทางกวา 

200 กิโลเมตร 

 - 12 มีนาคม 2557 ชางหนุม 3 ตัว เดินทางไป

ทางทิศตะวันตกจนเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนบริเวณกิโลเมตร

ที่ 70-71  

 - ถนนสาย 344 (แกลง-บานบึง) ชางตาย 1 ตัว

คนเสียชีวิต 6 คน รถยนตพังเสียหาย 

 - 12 กรกฎาคม 2557 ชางหนุม 3 ตัว เดินทาง

ขึ้นเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือตำแหนงที่พบชางอยู

บริเวณบานหนองปอ หมูที่ 12 หลังอุตสาหกรรมโรจนะ 

ต.ระเบาะไผ อ.ศรีมหาโภชน จ.ปราจีนบุรี (จุดสีแดงใน

ภาพที่ 8) 

 8 ชางหนุม  3 ตัว เดินทางจากเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไนข้ึนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ 
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 9 การผลักดันชางกลับเขาปา  

Elephant’s ranging  
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ทัศนคติของชุมชนต�อช�างป�า 
 ราษฎรสวนใหญในกลุมปาภาคตะวันออกมี

ทัศนคติเชิงบวกตอชางปา ไมคิดทำรายชาง และเห็นวา

ชางเปนสัตวคูบานคูเมือง กรณีลูกชางตกหลมและคน

เขาไปชวยเหลือ ทำใหชางเรียนรูวาคนเปนมิตร และไม

เปนอันตรายสวนกรณีที่ชางทำรายคนนาจะเกิดจากชาง

อยูในสภาวะกดดันท้ังจากสภาพแวดลอมที่ขาดแคลนน้ำ

และอาหาร ถูกชางปาเจาถ่ินขับไลใหออกจากปา และถูก
ชุมชนขับไลใหออกจากแหลงอาหารในพื้นที่เกษตรกรรม 

ราษฎรหลายคนเชื่อวาหากคนไปรบกวนชางมากจนถึงขั้น

ทำใหบาดเจ็บจะยิ่งทำใหชางโกรธและทำความเสียหาย

มากยิ่งขึ้น มีเพียงราษฎรบางหมูบานท่ีเพิ่งไดรับความ

เสียหายจากชางปา มักจะโกรธ และตองการใหจับชาง

ออกไปจากพื้นที่ เมื่อป พ.ศ. 2550 เกิดกรณีวางยาฆา

ชางปาทัง้ครอบครัวจำนวน 6 ตวั บริเวณปารอยตอระหวาง

จังหวัดจันทบุรีและตราด อีกประการหนึ่ง เมื่อเกิดกรณี

ชางฆาคน ญาติของผูเสียชีวิตจะพยายามฆาชางเพื่อเปน  

การแกแคน หรือฆาชางเพราะกลัวชางจะทำรายเมื่อ
ราษฎรตองเขาไปกรีดยางในบริเวณที่มีชางปาอาศัยอยู  
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 10 ชางปาวัยรุนเขามาอาศัยหาอาหาร และ พักนอน ในหมูบานและสวนผลไม 
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สาเหตุของป�ญหา 
 
1.   
 ในชวง 12 ปทีผ่านมา (ระหวางป พ.ศ. 2543-2555) 

พื้นที่ปาอนุรักษและปาสงวนแหงชาติในผืนปาตะวันออก

ไดถูกบุก รุก เป ล่ียนเปนพื้ น ท่ี เกษตรกรรมจำนวน 

549,540 ไร หรือ เฉลี่ยปละประมาณ 46,000 ไร   

การบุกรุกปาทั้งที่ราบและเนินเขาเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะปาลมน้ำมัน และ ยางพารา ทำใหปาที่เหลือ

อยู เปนภูเขาสูงชันไมเหมาะเปนแหลงอาศัยของชาง   

เชน การขาดแหลงน้ำในฤดูแลง ทำใหชางเขาไปใชน้ำ  

ในลำหวย ลำธารและบอน้ำท่ีมนุษยขุดขึ้นเพื่อใชใน

หมูบาน และในพื้นที่เกษตรกรรม 
 

2. 
  

 เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไนมีพื้นท่ีประมาณ 

1,079 ตารางกิโลเมตร แตพื้นที่ที่เหมาะสมกับชางมีเพียง

รอยละ 37 (ศูนยวิจัยปาไม,2542) อัตราการเพิม่จำนวน

ของชางปาคอนขางสูงเกือบรอยละ 10 ตอป (ไสวและ

คณะ, 2550) แตการลาชางเกิดขึ้นนอยมาก และ

ประชากรเสือโครง ซึ่งเปนสัตวปาที่ควบคุมประชากรของ

 12  ฝูงชางปาเขาไปหากินในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
บริเวณปาคลองพลูลาง หมูที่ 4 ต.บอเวฬุ    
อ.ขลุง  จ.จันทบุรี 

ฝ  ป  ไป ิ ใ ื้ ี่ 11 พืน้ทีป่าทีถ่กูเปลีย่นแปลงใหเปนพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
โดยเฉพาะ ปาลมน้ำมนั ยางพารา และ สวนผลไม 

ชางไดสูญพันธุไปจากกลุมปานี้นานแลวนอกจากนี้ ใน

อดีตไดมีการปลูกสวนปาซ่ึงเปนชนิดพันธุไมตางถิ่นที่ชาง

ไมกิน ในบริเวณที่เคยเปนหมูบาน แตตอมาไดถูกยาย

ออกไป  

 

3.  
 สิ่งท่ีดึงดูดใหชางปาเขามาในพ้ืนที่เกษตรกรรม คือ 

แหลงน้ำ และ การติดใจในรสชาติของพืชผลการเกษตร 

เชน กลวย ขนุน ทุเรียน ลองกอง มะมวง ขาวโพด 

สับปะรด ยอดปาลมน้ำมัน มะพราว เงาะ ลำไย และ 

มะมวงหิมพานต เปนตน 
 
4.  
 ราษฎรสวนใหญนิยมปลูกยางพาราและผลไม   

ทัง้สวนยางพารา และสวนผลไมมสีภาพเหมอืนปา จงึเอือ้ตอ

การหลบซอนตัวของชางปา ขณะหาอาหาร เดินทางไกล 

และเมื่อถูกผลักดันใหออกจากพื้นที่เกษตรกรรม 

 
5.  
 ปจจัยที่รบกวนชางในพื้นที่ปาที่สำคัญ ไดแก การ

เก็บหาของปา และชางปาเจาถิ่นผลักดันใหชางหนุมออก

จากพื้นที่  
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มาตรการแก�ป�ญหาท่ีได�ดำเนินการมาแล�ว  
 ปรากฏการณของปญหาความขัดแยงระหวางคน
กับชางปาในกลุมปาแหงนี้ไดเริ่มเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2535 
แตเริ่มมีความรุนแรงตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
มาตรการตาง ๆ ไดถูกนำมาใชเพื่อแกปญหา ไดแก 
  
 1.  
มาตรการเฝาระวัง และผลักดันชางกลับเขาปาเปนวิธีที่
นิยมทำกันในหลายพ้ืนท่ีเพราะเปนวิธีที่ไดผล แตจะไมใช
วิธีที่ถาวร ราษฎรจะใชเมื่อใกลชวงเวลาที่จะเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เนื่องจากวิธีการขับไลและผลักดันชางตองใช
กำลังคนมากเพียงพอ มิฉะนั้นจะไมไดผล และอาจ  
เกิดอันตรายได จึงตองการความรวมมือจากหลาย  
ภาคสวน เชน เจาหนาที่พื้นที่ปาอนุรักษ ชุมชน   
ฝายปกครอง ตำรวจ ทหาร พรอมกบัมอีปุกรณเสรมิเพ่ือเพิม่
ประสิทธิภาพในการไลโดยการใชเสียงและแสง เชน 
กลอง ถังน้ำ ประทัด โทรโขง สปอรตไลท คบเพลิง   
บางพ้ืนที่ไดงบประมาณจากจังหวัดมาสรางหอดูชาง  
เพื่อสนับสนุนมาตรการนี้ แตบางครั้งการผลักดันที่มี
ความรุนแรง หรือกดดันกระช้ันชิดมากเกินไป ทำใหชาง
เครียด และมพีฤติกรรมกาวราว และหันมาทำรายคนได 
 2.   
 มาตรการน้ีเปนความรวมมือระหวางกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และมูลนิธิปารอยตอ 5 
จังหวัดโดยมีเปาหมายจะขุดคูบริเวณที่ชางออกจากปา
รอบเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไน และพื้นที่อื่นๆ 
เปนระยะทางกวา 500-600 กิโลเมตรแตการดำเนินงาน
ตองทยอยทำเปนชวงๆ โดยความชวยเหลือจากหนวย
งานของทหารในพื้นที่เพราะมีความพรอมท้ังอุปกรณ 
เครื่องมือ กำลังคนและงบประมาณ แตวิธีนี้มีจุดออน 
เนื่องจาก ชางเปนสัตวฉลาด มีความจำดี เปนนักสำรวจ
และสามารถเดินทางไดไกลๆ ดังนั้นเมื่อมีการสรางสิ่ง
กีดขวางทางเดินของชาง เชน ขุดคู หรือ ทำรั้วไฟฟา
บริเวณพื้นที่หนึ่ง ชางจะเปลี่ยนเสนทางเดิน หรือคนหา
เสนทางเดินใหม จึงนำไปสูการเกิดปญหาในพื้นที่ใหมๆ 
เพิ่มขึ้นมา (สำนักอนุรักษสัตวปา, 2557) สวนชางที่ออก
ไปจาก พ้ืนที่ แล วจะกลับ เข าป าตามทางเดิมไม ได   
จึงทองเที่ยวหากินอยูในพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ปา
อนุรักษอื่น ๆ เปนการสรางปญหาขึ้นในพื้นที่ใหมๆ เชน 
การขุดคูในพื้นที่ดานตะวันออกของเขตรักษาพันธุสัตวปา

เขาอางฤๅ ไน และรอบเขตอุทยานแหงชาติเขาสิบหาช้ัน 
ทำใหชางเคล่ือนยายเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปาเขา
สอยดาวและพืน้ท่ีเกษตรกรรมรอบเขตเขาสอยดาวมากขึน้ 
ซึ่งในอดีตไมเคยเกิดปญหาเชนนี้มากอน เมื่อคูตื้นเขิน 
หรือกลายเปนคลอง ทำใหชางสามารถขามได จึงตองมี
มาตรการในการดูแล ซอมแซม การขุดคูที่ไมไดมาตรฐาน 
เชนแคบและลึกเกินไป จะทำใหเกิดอันตรายตอลูกชาง 
และสัตวปาชนิดอื่นๆ ได  
 3. 

 
 การใชมาตรการนี้ เพ่ือตองการดึงดูดใหชางอยูใน
ปามากกวาการออกไปขางนอก โดยทำใหในปามีความ
อุดมสมบูรณ ทั้งน้ำ อาหาร และโปงเทียม แตการดำเนิน
งานที่ผานมา มักทำในบริเวณใกลพื้นที่เกษตรกรรม   
จึงทำใหชางเขาทำลายพืชผลของราษฎรไดงาย การเลือก
ชนิดพืชอาหารชาง ตองเลือกชนิดพันธุที่เหมาะสม เชน 
ไผ หญา ผลไมปาที่ชางชอบกิน เชน มะมวงปา มะขาม 
สาน มะเฟองชาง และตองไมใชพืชตางถิ่นและตองมีการ
บำรุงดูแลอยางสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของ
พืชอาหาร แตวิธีนี้จะยิ่งทำใหชางเพิ่มจำนวนมากขึ้น
อยางรวดเร็วแตปญหาของกลุมปาผืนนี้ คือ ไมมีพื้นที่
ปลูกพืชอาหารใหชาง นอกจากในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว
ปาเขาอางฤๅ ไน โดยการปลูกพืชอาหารชางแทนปาปลูก
พันธุไมตางถิ่นในอดีต  
 4.  
 เมื่อเกิดกรณีชางทำรายราษฎรจนเสียชีวิต หรือ
บาดเจ็บ ราษฎรจะกดดันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ใหยายชางตัวนั้นออกไปจากพื้นที่ กรณีแรก
คือ การยายพลายถางไปฝกเปนชางเลี้ยงท่ี จ. สุรินทร แต
ตอมาตรวจพบวาชางติดเชื้อวัณโรคจึงนำไปรักษาตัวที่
ศูนยอนุรักษชางไทย จ.ลำปาง จนถึงปจจุบัน แมจะไดมี
การยายชางท่ีมีปญหาออกจากพื้นที่ไปแลว แตชางที่มี
พฤติกรรมกาวราวกลับเพิ่มขึ้น ตามหนังสือจังหวัด
จันทบุรี ดวนที่สุด ที่ จบ ๐๐๒๑/๖๓๕๐ ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ และหนังสือจังหวัดจันทบุรี ดวนที่สุด 
ที่ จบ ๐๐๒๑/๑๑๓๙๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
แจงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม   
วาปญหาชางทำลายพืชไรและชางฆาคนยังคงเกิดขึ้นและ

ขอใหดำเนินการจับชางเหลานั้นออกไปอีก 
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 วิธีนี้จึงไมใชการแกปญหาอยางยั่งยืน เพราะจะมี

ชางตัวอื่นเขามาแทนที่ชางตัวที่ถูกจับออกไป นอกจากนี้ 

ในขณะที่ชุมชนยังรูสึกโกรธ เกลียดชาง ยิ่งเปนการ  

ย้ำเตือนวาชางมีแตสรางปญหา ทำใหชุมชนไมยอม  
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตเพื่ออยูรวมกับชาง เชน ยังคงบุกรุกปา

และเขาไปเก็บหาของปา นอกจากนี้ การฝกชางปาตองใช

วิธีที่ทำใหชางเจ็บทุกขทรมาน และหากใชวิธีนี้ตอเนื่องไป

จะมีผลกระทบตอโครงสรางประชากรขนาดเล็กอีก

ประการหนึ่ง อาจถูกใชเปนบรรทัดฐานในการแกปญหา

ในระดบัประเทศ กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื 

จงึมแีนวความคดิทีจ่ะทำรัว้ทีแ่ขง็แรง ลอมรอบปาสวนหนึง่ 

แลวนำชางปาที่มีพฤติกรรมดุรายมาอยูรวมกัน เพื่อจำกัด

การเคลื่อนยายของชางกลุมนี้ ดังนั้น เมื่อเกิดกรณี  

ชางสีดอลูกแกวเขาไปอาศัยในหมูบาน จึงใชวิธีจับชาง

ยายกลับไปไวที่ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅ ไน   

แตก็ไดผลเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ไมนานชาง  

ยังคงเดินทางออกจากพื้นที่อีกเชนเคย 

 5. 
 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชต้ัง

กองทุนชวยเหลืออาหารชางปาแหงประเทศไทยข้ึน   

โดยการรับบริจาคเงินจากประชาชนท่ัวไป เพื่อชดเชยให

แกราษฎรที่สูญเสียผลผลิตการเกษตรเนื่องจากชางปา 

แตหากเปนผลไมทีม่รีาคาแพงการชดเชยสวนใหญมกัไมคุม
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น และเงื่อนไขของกองทุนฯ   

ไมครอบคลุมกรณีราษฎรท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และ

กรณีการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บของราษฎรอีกประการ

หนึ่งขั้นตอนตามระบบราชการมีความยุงยาก ลาชา และ
หากใชมาตรการนี้ในระยะยาวจะเปนภาระในการระดม

ทุน ซึ่งระบบราชการจะไมคลองตัว นอกจากนี้ ราษฎรจะ

ไมมีความรูสึกวาตนเองตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอการ

แกปญหาดวย 

 กองทุนชวยเหลืออาหารชางปาแหงประเทศไทย 
เคยชดเชยความเสียหายใหราษฎรในกลุมปาตะวันออก 

ดังนี้  

 เขตรกัษาพนัธุสตัวปาเขาอางฤๅ ไน ราษฎร 21 ราย 

เปนเงิน 98,900 บาท 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองเครือหวาย ราษฎร   

8 ราย เปนเงิน 426,529 บาท  

 เขตอทุยานแหงชาตินำ้ตกคลองแกว ราษฎร 23 ราย 

เปนเงิน 472,202 บาท  

 องคการบริหารสวนตำบลบางแหงไดจัดสรร

งบประมาณเพื่อบรรเทาปญหานี้ โดยการชดเชย  

ความเสียหายของวัสดุอุปกรณที่ถูกชางปาทำลาย เชน 

กระเบื้อง ฝา เกษตรจังหวัดชวยเหลือความเสียหายใหใน

อัตราไรละ 700 บาท ซึ่งชาวบานเห็นวาไมสอดคลองกับ

สถานการณที่เปนจริง เพราะตนทุนทุเรียนหนึ่งตนที่ถูก

ชางลมก็มีมูลคาสูงกวาอัตราตอไรดังกลาวแลว 

 6.  3259 
 

 การปดการจราจรทางหลวงหมายเลข 3259   

ในชวงเวลาหากินของชางปา (ชวงตอนเย็นถึงเชา) เพื่อ

ชวยลดอุบัติเหตุรถยนตชนชาง แตทั้งนี้ ไดลดชวงเวลา

ของการปดถนน ในชวง 4 เดือน (มกราคม-เมษายน) 

เพื่อใหราษฎรสะดวกในการใชถนนขนสงผลผลิตทางการ

เกษตรและติดต้ังปายเตือนบริเวณที่อาจมีชางขามถนน 

15 การปดถนนหมายเลข 3259 บางชวงเวลา   
เพื่อลดอุบัติเหตุระหวางผูขับขี่ยานพาหนะและ  
ชางปา   
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 7.   
 มาตรการน้ีองคการบริหารสวนตำบลไดรับ
งบประมาณเพ่ือจางชางบาน 3 เชือก มาขับไลชางปา  
โดยไดรบัความรวมมอืจากมลูนธิ ิพลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั 
ในการจัดหาชางวิธีนี้ไมคอยไดผล เพราะชางปามีจำนวน
มากกวา และขนาดตัวชางเลี้ยงเล็กกวาชางปา นอกจากนี้ 
ชางปาออกมาจากปาไดหลายจุด จึงยากตอการผลักดัน
กลับเขาปา  
 8.  
 จังหวัดจันทบุรีและตราด รวมกับคณะสงฆ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่ทั้งขาราชการ ทหาร ตำรวจ   
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมกันบริจาคผลไม
และเงินเพื่อซื้ออาหารใหชางใน 2 อำเภอ คือ อ.แกงหาง
แมว และ อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เพื่อปองกันไมให  
ฝูงชางปาเขาไปสรางความเดือดรอนใหกับราษฎร 
 
ภาคประชาชน 
 1.   

 
 มาตรการนี้ดำเนินการโดย พระอาจารยสาย  
(พระครูประโชตธรรมาภิรม) เจาอาวาสวัดธรรมศิลา
ธรรมาราม อ.แกลง จ.ระยอง เปนผูนำ โดยการ
ทอดผาปานำเงินไปซื้อที่แลวปลูกตนไม เพื่อใหชางเดิน
อยางปลอดภัยระหวางพื้นที่เขตรักษาพันธุเขาอางฤๅ ไน
และอุทยานแหงชาติเขาชะเมาโดยไมไปรบกวนพื้นที่
เกษตรกรรมของราษฎร 
 2.  “ ”  
“ ” 
 เกษตรกรบางกลุมรวมกับกลุมรักษเขาชะเมาเรียน
รูและปรับตัวที่จะอยูรวมกับชางอยางสันติและยั่งยืน   
โดยการเปล่ียนวิธีผลิตพืชผลการเกษตรจาก “เกษตร

เชิงเดี่ยว” ไปเปน “เกษตรผสมผสาน” โดยปลูกพืชที่มี
ความหลากหลายในสวนผลไม เชน ปลูกผลไม ที่ชางยังไม
กิน เชน มังคุด มะไฟ ปลูกพืชสมุนไพร ผัก ไมประดับ 
และพืชที่มีหัวใตดิน เชน ขมิ้น ขิง ขา รวมทั้งการปลูกพืช
อินทรียเพื่อเพ่ิมมูลคา และลดความเสี่ยงตอการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการทำลายของชางปา 
 ตัวอยางเชน กรณีของนายบุญเตือน สุขถาวร 
ราษฎร ต.หวยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เลาวาเคย
เห็นชางเขามาในสวนของตนเองจำนวน 50 ตัว เพราะมี
แหลงน้ำ และทำใหสวนลองกองเสียหายเปนมูลคาถึง  
สองแสนบาท แตเนื่องจากมีผลผลิตทางเกษตรแบบ
หลากหลายจึงทำใหรอดภาวะวิกฤตนั้นมาได  
 3.  
 เนื่องจากกลวย เปนพืชที่ชางชอบกินมาก จึงไดรับ
ความเสียหายมาก ผูนำชุมชนบางแหงจึงแนะนำราษฎร
ใหเปล่ียนไปปลูกยางพาราแทน แตกลับเปนวาชาง
เดินทางไกลออกไป เพื่อไปกินกลวยบริเวณอื่น ๆ 
 4.  
 กองทุนนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดในการแกปญหา
ดวยการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ มาจากการสนับสนุนของฝาย
วิจัยเพื่อทองถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   
เพื่อใหชุมชนเรียนรูปญหาและหาแนวทางการแกปญหา
ดวยตนเอง โดยการพึ่งพาภาครัฐใหนอยลง บางชุมชนจึง
จดัต้ังกองทนุชวยเหลอืกนัเองโดยใชระบบสจัจะออมทรพัย 
ระดมเงินออมจากสมาชิก เพื่อใชในกิจกรรมบรรเทา
ปญหาชางปา เชน ชดเชยความเสียหายใหสมาชิกหรือให
กูเงิน จัดทำโปงและปลูกพืชอาหารใหชาง สนับสนุน
สวัสดิการใหทีมเฝาระวังชางปา ปรับเปลี่ยนวิถีผลิตพืชที่
ชางไมกิน เปนตน (เกริ่นและคณะ, 2558; 2558 วอและ

คณะ 2558 และสมยศและคณะ, 2558) 
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ข�อเสนอแนะ  
 แมวาจะมมีาตรการตางๆ เพือ่แกปญหาความขัดแยง
ระหวางคนกับชางปาในพื้นที่กลุมปาตะวันออก แตยังคง
มชีางเขาไปกินผลผลติของราษฎรเพิม่ปรมิาณมากขึน้ทกุป 
ตามที่เปนขาวในสื่อตางๆ สวนหน่ึงมาจากการที่ชางปา
อาศัยอยูนอกพ้ืนที่อนุรักษมากขึ้นเพราะพื้นที่ปาลดลง 
พื้นที่เกษตรกรรมสวนใหญมีสภาพเปนเสมือนปา (สวน
ยางและสวนผลไม) ชางปาสามารถหลบซอนตัวได  
 มาตรการการแกปญหาที่ผานมายังอยูในลักษณะ 
“ตางคนตางทำ” ขาดการมองภาพรวมทัง้หมดของกลุมปา 
และขาดขอมูลที่เกี่ยวกับชาง เชน เสนทางเดินของชาง
ตามฤดูกาล พฤติกรรมในการปรับตัวของชางตอสภาพ
แวดลอมและกิจกรรมของมนุษยเพื่อใชในการปรับเปล่ียน
มาตรการในการบรรเทาปญหาใหเหมาะสมอยูเสมอ และ
หลีกเลี่ยงปญหาการบาดเจ็บลมตายของทั้งคนและชาง 
การจัดการปญหาที่ผานมายังไมสามารถทำไดถูกจุด
เนื่องจากไมไดใชขอมูลพื้นฐานประกอบการจัดการ  
 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหชุมชนสามารถ
ปรบัตวัในการอยูรวมกบัชางปาไดอยางย่ังยนื และเมือ่วนัที ่
27-28 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมอำเภอเขาชะเมา 
และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง สรุปวา 
การแกปญหาอยางยั่งยืนเพื่อใหการอยูรวมกันอยางสมดุล
ระหวาง “ชางปา+ปา และ คน+พื้นที่เกษตรกรรม” 
ชุมชนมีความพึงพอใจ และลดทัศนคติที่เปนลบตอชาง
ตองใชทั้งมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อการ
วางแผนการใชที่ดินที่เหมาะสม และสนับสนุนการสราง
เครือขายของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากชางปาในภาค
ตะวันออก ศึกษาใหเขาใจนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของ
ชางปาที่อาศัยอยูใกลชุมชนของตนเอง จนเกิดเปนองค
ความรูของชุมชนในการนำไปปรับเปลี่ยนมาตรการตางๆ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากชางปาตามสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และภูมิประเทศของแตละชุมชนเอง โดยมีรูปแบบ
การทำงานรวมกนัระหวางพืน้ทีอ่นรุกัษ ชมุชน ฝายปกครอง 
และสถาบันการศึกษาขณะเดียวกันใหมีการประเมิน
ความสำเร็จของมาตรการบรรเทาปญหาระยะสั้นและ
ระยะกลางเหมาะสมที่เคยดำเนินการมาแลวควบคูกันไป

ดวย (สำนักอนุรักษสัตวปา, 2557) 
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 รั ฐบ าลมี น โ ยบายขั บ เ คลื่ อ นประ เทศ ไทย  
ดวยเศรษฐกิจดิจิตอล โดยใหความสำคัญกับการจัดทำ
แอพพลิเคชันของสวนราชการ เพื่ อ ใหประชาชน  
ดาวนโหลดผานทางอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายดังกลาวมีความ
จำเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐและปรับปรุงการใหบริการแกประชาชน 
โดยการพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูลและบริการ  
ภาครัฐ ที่เรียกวาศูนยกลางแอพพลิเคชันภาครัฐ หรือ 
Government Application Center (GAC) เพื่อให
ประชาชนเขาถงึบรกิารภาครฐัไดสะดวก จากทุกท่ี ทกุเวลา 
ผานอปุกรณสือ่สารเคล่ือนที ่ (Mobile Devices) และไดรบั
ขอมลูทีถ่กูตอง นาเชือ่ถอื สรางความโปรงใสในการทำงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  

Mobile  Application  
¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒ ÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (ทส.) 
จึงไดดำเนินการพัฒนาระบบการใหขอมูลขาวสารดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให เหมาะสม 
โครงการดำเนินงานจะครอบคลุมสื่อดิจิตอลของ ทส.   
ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่นดานขอมูลรายงาน   
One Page และขาวสารจากหนวยงานตางๆ สำหรับ
สนับสนุนการเฝาระวัง ติดตาม และเตือนภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยดำเนินการบูรณาการ  
ระบบใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร
เจาหนาท่ีของ ทส. รวมถึงประชาชนผูใชบริการ เพื่อให
ไดใชประโยชนจากส่ือดิจิตอลเพื่อการบริหารจัดการ
ท รัพยากรธ ร รมชา ติ และ ส่ิ ง แวดล อม ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ทายเลมฉบับนี้ เราขอเอาใจนักอนุรักษสิ่งแวดลอม

ทั้ งหลายที่ นิ ยมชมชอบเส นทางศึ กษาธรรมชาติ

ปาชายเลนกันหนอย นอกจากจะเปนกิจกรรมเดินชมวิว

ธรรมชาติแบบชิวๆ กันแลว ยังสามารถเก็บภาพความ

สวยงามของพันธุไมตางๆ สิ่งมีชีวิตทั้งตัวเล็กตัวนอย   

ที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบ เปนการสรางความเพลิดเพลิน 

ยิ่งถาไดมาเปนครอบครัวแลวจะเปนการปลูกฝงใหเด็กๆ 

ไดเรียนรู เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ธรรมชาติ นอกเหนือจากพันธุไมตางๆ ในปาชายเลนแลว
ยังไดรูจักคุณประโยชนของธรรมชาติที่สรรสรางมา  

เพ่ือปกปองในยามทีม่ภียัพบิตั ิหรอือืน่ๆ ถาเอยนามจงัหวดั

ระยองแลว หลายคนคงนึกถึงน้ำทะเลและชายหาด  

ที่สวยงาม กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ขอกระซิบวาจังหวัดระยองยังมีปาชายเลน  

ที่สมบูรณดวยพันธุไมนานาชนิด และมีเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติที่นาสนใจ “ทุงโปรงทอง” คือปาชายเลนที่

เราอยากใหทุกทานไดมีโอกาสไปเย่ียมชม 

 ทุงโปรงทอง คือปาชายเลนบานแสมภู ตั้งอยูที่  

หมูที่ 7 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

มีพื้นที่กวา 6,000 ไร เคยเปนพื้นที่ที่ชาวบานทำการ

ประมงเลี้ยงกุง ทำการเกษตร สวนผลไม จนในป พ.ศ. 

2544 ชาวบานเห็นวาสภาพทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลง 

จึงไดรวมตัวกันฟนฟู อนุรักษพื้นที่ปาโดยการปลูกปา

ทดแทน เพื่อเรียกคืนความสมบูรณของปาชายเลนผืนนี้

ใหกลับมามีความอุดมสมบูรณไดจนปจจุบัน และในป   

พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพัฒนา
บริเวณปากน้ำประแสใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
มีการสรางสะพานไมเดินชมและศึกษาธรรมชาติ ระยะ

ทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใหนักทองเที่ยวใชเปน

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ และชมความหลากหลาย

ทางธรรมชาติของปาชายเลนที่มีทั้งตนแสม ตนตะบูน   

ตนลำพ ูตนโกงกาง โปรงแดง โปรงขาว และสัตวนำ้นอยๆ 
เชน กุง หอย ปูแสม ปูกามดาบ ปลาตีน และหิ่งหอย  

ในยามค่ำคนื แตทีเ่ปนจุดเดนและจดุขายของปาแหงนี ้กค็อื 
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บทบรรณาธิการ Editorial Note

 การใชชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแกพสกนิกร  
ชาวไทยมาโดยตลอด วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ปที่ 4 ฉบับที่ 4 นี้ ขอนำเสนอบุคคลตัวอยางที่ไดนอมนำ
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปฏิบัติจริง จากบท
สัมภาษณ อยูอยางพอเพียง แนวทางใหชีวิตสุขอยาง
แทจริง ดร.วิวัฒน ศัลยกำธร หรือ “อาจารยยักษ” ผูที่
พิสูจนความจริงวาแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม และหลัก
ปรัชญาความพอเพียง คือแนวทางที่ชวยใหชีวิตรมเย็นเปน
สุขอยางแทจริง และเรื่องจากปก อยูอยางโจน : มั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน โจน จันได ผูบุกเบิกการสรางบานดิน
และนักเก็บเมล็ดพันธุ ที่ไดชื่อวาเปนนักปราชญที่มีแนวคิด
ในการดำรงชีวิตอยางมีความสุขและเรียบงาย และ
บทความอื่นอีกมากมาย อาทิ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ป ค.ศ. 2030 : สูยคุใหมในการพฒันาของโลก คำมัน่สญัญา
ที่ผูนำ 193 ประเทศทั่วโลก รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอีก 15 ปขางหนา โดยประเทศไทยจะมุงลดความ
เหล่ือมล้ำและสรางความเทาเทียม และการนอมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช และบทความ ปญหาความ
ขัดแยงระหวางราษฎรกับชางในกลุมปาตะวันออก บริเวณ
ปารอยตอหาจงัหวดั พบชางปาเขาไปกนิและทำลายไรสวน 
ดังนั้นภาครัฐและประชาชนตองรวมกันแกไขปญหา   
เพื่อใหชุมชนสามารถปรับตัวอยูรวมกับชางปาไดอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
สถานการณและการ ติดตามแผนจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งทำใหผูอานสามารถนำแนวทางไปใช
ประโยชนตอไปได 

 “Sufficiency Economy” is a philosophy 
developed and advocated by His Majesty King 
Bhumibol for the Thai people. Therefore, this Nature 
and Environment Journal (Vol. 4 No. 4) presents the 
model citizens who have employed the principle of   
“Sufficiency Economy” in their daily lives. The stories 
range from an interview on Sufficient Living: the Way 
to True Happiness with Dr. Wiwat Sankamtorn or   
“Professor Yak” who has proven that a new theory   
to agriculture and sufficiency economy can   
provide lifelong peace and joy. From the cover,   
Living Like Jone: Stability, Prosperity and Sustainability, 
Jone Jundai demonstrates why he is known as  the 
pioneer of earthen house and seeds collection. Jone 
became a renowned intellectual on a simple and 
happy way of life. The journal also includes many 
other articles such as 2030 Agenda for Sustainable 
Development:  The New Era of Global Development,
which is a commitment made by 193 world leaders 
on the direction of sustainable development in the 
next 15 years. Thailand is aiming to reduce disparity 
and increase equality, partially through the use of 
sufficiency economy. Additionally, the article on 
Human-Elephant conflict and mitigation method in 
the Eastern Forest Complex shows that wild elephants 
have been invading agricultural areas. Hence, the 
conflict requires cooperation between the government 
and the local residents, in order for the community 
and wild elephants to coexist peacefully. There are 
many more articles on the situation and the monitoring 
of the Environmental Quality Management plan, 
which can be of great use for our readers. 
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ตนโปรง1 ที่ออกใบเขียวสะพร่ังแทรกอยูทามกลางไม

โกงกาง ใบเขียวออนของตนโปรงเมื่อกระทบกับแสงแดด

ยามเย็นจะสวยประทับใจเปนอยางมาก ลักษณะตนโปรง

ที่มีความสูงไมมากนักประกอบกับมีสะพานไมซึ่งมีจุดพัก

เปนลานกวาง ๆ ใหมาเก็บภาพเปนระยะและสรางความ

ประทับใจใหกับนักทองเที่ยวไดเก็บภาพสวยๆ ตลอดการ

เดินบนสะพานไม และเมื่อเรากาวเขาไปในจุดพักของ  

ทุงโปรงทำใหผูมาเยอืนไดสมัผสัและรูสกึวาอยูทามกลางปา

เขยีวขจ ีสวนนีค้อืจุดทีท่กุคนชอบมาเกบ็ภาพมากสดุกว็าได 

 เมื่อเดินตามสะพานทางเดินธรรมชาติมาเรื่อยๆ 

เราจะพบเห็นปูแสม ปูกามดาบ พรอมกับจะไดยินเสียง

กุงดีดที่ตอดหาอาหารดังมาสะดุดหูเปนที่นาสงสัยวา 

เสียงดังมาจากตรงไหนเราพยายามมองหาตัวมันแต

เหมือนมันรูก็จะหลบซอนตัวไมใหเราไดเห็น ตลอดบน

สะพานทางเดินธรรมชาติ เราจะผานเขตอนุรักษปูแสม 

โครงการจัดทำเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ำชุมชน และเม่ือ

เดินตามสะพานไปเรื่อย ๆ จนมาถึงบริเวณใกลปากแมน้ำ

ประแสจะมีศาลาไมไวนั่งพักชมวิวอีกจุดหน่ึงเชนกัน 

นั่งเลนใหหายเหนื่อยและสามารถนั่งชมมองวิวออกสู

ทะเลเปนอีกบรรยากาศหนึ่งที่นาสัมผัส และสายตาทีม

งานก็มาปะทะกับจุดเดนอีกจุดหนึ่งของที่นี่นั่นคือตนไม

ใหญ ลักษณะคลายลำพูทะเล  ลำตนมีขนาดใหญ กิ่งแผ

กวางใหญทอดยาวสามารถเปนท่ีพักพิงใหกับสรรพส่ิง

ทั้งหลายได ตนดังกลาวยืนตระหงานมากนับเปนไมใหญ  
ที่นาชมอีกชนิดหนึ่ง การไดมาเดินศึกษาธรรมชาติใน  

ทุงโปรงทองนี้ ทำใหเราไดเรียนรูถึงธรรมชาติที่มีทั้งความ

หลากหลายของไมปาชายเลน สิง่มชีวีติทีอ่าศยัปาชายเลน

เปนแหลงอาหาร ที่หลบภัย ที่เกื้อกูลกันไดอยางลงตัวเปน
ระบบนิเวศปาชายเลนที่สมบูรณแหงหน่ึง และอยูไมไกล

จากกรุงเทพฯ มากนัก มาทองเทีย่วเชงินเิวศและไดความรู  

ความประทับใจกลับไป  

1 โปรงแดง ชื่อวิทยาศาสตร: Ceriopstagal อยูในวงศ Rhizophoraceae ลำตนสูง ตรง มีรากค้ำยันสั้น ถาขึ้นในบริเวณที่ชื้นจะมีรากอากาศ   
กิง่มลัีกษณะโปงพองตามขอเหน็ชดัเจน ใบเด่ียว เหนียวคลายหนงั ผวิใบเปนมนั ดอกชอ ผลรปูไขเนือ้นุม กลบีเลีย้งตดิทน เมลด็งอกตัง้แตอยูบนตน 
ลำตนใตใบเลี้ยงทรงกระบอก โผลออกจากผลตั้งแตอยูบนตน 

 โปรงแดงมีการกระจายพันธุอยางกวางขวาง ตั้งแตแอฟริกา อินเดีย จนถึงออสเตรเลีย มีแทนนิน ใชฟอกหนังไดเชนเดียวกับโปรงขาว เปลือก
และนำ้ยางใหสารสแีดงและดำ ใชในการทำผาบาตกิ ใชยอมฝาดแห อวน และเสือ่ ในเปลอืกลำตนมแีทนนนิ 20 – 40% เปลอืกใหสยีอมสนีำ้ตาล 
เมื่อผสมกับครามจะใหสีออกดำหรือมวง 
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