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หมายเหตุ : เนื้อหาบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนในแต่ละเรื่องที่เขียน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆเป็นครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา ได้ลูกเสือจาก

การผสมเทียม จ�านวน 2 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว วารสารฉบับนี้จึงขอน�าเสนอให้รู้จักกับเสือลายเมฆ และโครงการ

ความร่วมมือในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ท่ีท�าให้การผสมเทียมเสือลายเมฆประสบ

ความส�าเร็จ นับเป็นก้าวส�าคัญซึ่งจะน�าไปสู่การวิจัยและเพิ่มพันธุ์สัตว์ป่าหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่นต่อไป 

 นอกจากเสือลายเมฆแล้ว ยังจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment : EIA) ของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับขั้นตอน ประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องท�า EIA รวมทั้งความแตกต่าง

ระหว่างระบบ EIA ของประเทศญีปุ่น่กบัประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัมเีรือ่งของปเูจ้าพ่อหลวง ปนู�า้จดืในกลุม่ปนู�า้ตก ปหูนิทีม่ขีนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เพื่อให้เห็นคุณค่าความส�าคัญ ตลอดจนสถานการณ์และการคุกคามใน

ปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ปูเจ้าพ่อหลวงให้ยังคงอยู่ต่อไป 

 ปิดท้ายเล่มด้วยเรื่องแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน แมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่ส�าคัญของโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักและไม่ตื่น

ตระหนกกับแมงมุมชนิดนี้มากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ที่โดนกัดจะเป็นเพียงตุ่มแดงคล้ายยุงกัดและหายได้ภายในเวลาไม่นาน และ

เร่ืองสุดท้าย คือ การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน เน้นผลักดัน

เศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างอนาคตอันสดใสให้กับ

เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

บทบรรณาธิการ

 Thailand first succeeded in breeding clouded leopards in 2015. Two clouded leopard cubs, one male and one female, were 
born by artificial insemination. Therefore, this journal introduces the clouded leopards and the joint efforts of Thailand and the 
United States of America collaborative breeding program for clouded leopard, which has led to the success of clouded leopard 
Artificial Insemination. This accomplishment marks an important step towards wider research and conservation efforts for rare 
wild animals and endangered species.
 In addition to clouded leopards, this journal presents the Environmental Impact Assessment (EIA) in Japan, with details 
on its procedure, types, and sizes of projects that require EIA. The journal also addresses the differences between the EIA  
system of Japan and Thailand. Furthermore, the journal has an interesting story on Indochinamon bhumibol, the largest freshwater 
crab of the waterfall and spiny rock crab family in Thailand, and the second largest in the world. The article aims to raise 
awareness of the crab’s significance and current threats, in order to conserve the Indochinamon bhumibol population sustainably. 
 The journal includes a story on the Mediterranean recluse spider, one of the most poisonous spiders in the world. The 
article features the spider to create more understanding and less hysteria on the subject, as most people bitten by the spider will 
only experience a small, red bump similar to that of a mosquito bite, which heals in a short period of time.Finally, the journal 
addresses Thailand’s economic reform in 2016, where the government plans to tackle all aspects of economic development, with 
a focus on a sustainable growth of the domestic economy. The reform follows a civil state principle and aims to create a brighter, 
more prosperous future for the Thai economy.

Editorial Note
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การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 

เรื่องเด‹น สผ.

	 พลเอก	 สุรศักดิ์	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 ครั้งที่	 2	 เมื่อวันที่	 15	
กุมภาพันธ์	 2559	 โดยเน้นถึงความส�าคัญของการน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	และความเชื่อม
โยงของความหลากหลายทางชีวภาพกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
	 การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ	ครั้งที่	2	จัดขึ้นในหัวช้อ	“ความหลาก
หลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 ระหว่างวันท่ี	
15-19	กุมภาพันธ	์2559	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	เซน็ทรลัเวลิด์	โดยความร่วมมือ
ระหว่างส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม	กับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	และส�านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชีวภาพ	 การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์การด�าเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชวีภาพของประเทศสมาชกิอาเซยีน	รวมถึง
เพื่อบูรณาการงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
ฟ้ืนฟรูะบบนเิวศของประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่างมเีอกภาพ
และก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีทิศทาง	 โดย

ในการประชุมดังกล่าวมีการน�าเสนอผลงานและอภิปราย
ในประเด็นต่างๆ	อาทิ	ภาคธุรกิจกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	รายงานโลกทรรศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งอาเซียน	ฉบับที่	2	ความก้าวหน้าการด�าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมาย
ไอจิ	 ค.ศ.	 2011–2020	การเสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรและองค์กรในภูมิภาคอาเซียนในเรื่องการเข้าถึง
และการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตาม
แนวทางของพิธีสารนาโงยา	 การส่งเสริมให้มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ในการจัดการความหลาก
หลายทางชีวภาพระหว่างกัน	รวมถึงการแสดงนิทรรศการ
จากประเทศสมาชิกอาเซียน	หน่วยงานและองค์กรต่างๆ	
มากกว่า	30	แห่ง	มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก
อาเซียน	 ส�านักเลขาธิการอาเซียน	 ส�านักเลขาธิการ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	องค์การ
ระหว่างประเทศ	ภาคธุรกิจ	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง	ประมาณ	700	คน	ที่ประชุมเห็นร่วมกันถึง
ความจ�าเป็นในการส่ือสารประเด็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพเข้าสู่กระแสหลักในภาคส่วนต่างๆ	ให้เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น	 พิจารณาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในลักษณะของต้นทุนทางธรรมชาติ	และการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทางเลือกหนึ่ง
ของการลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต	 โดยเห็นควรขยายเครือ
ข่ายพันธมิตรในการอนุรักษ์ให้ครอบคลุมภาคเอกชน	
สาธารณชน	และประชาชนทั่วไปด้วย

  
ONEP News

2 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559
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The Second ASEAN Conference 
on Biodiversity

 General Surasak Karnjanarat, Minister of 
Natural Resources and Environment presided over 
the opening ceremony of the Second ASEAN 
Conference on Biodiversity on 15 February 2016.  
In his opening remark, he stressed the importance 
of sufficient economy philosophy to bring balance 
to socio-economic development and biodiversity 
conservation, as well as the concurrence of 
biodiversity and the UN Sustainable Development 
Goals.
 The Second ASEAN Conference on 
Biodiversity or ASEAN Conference on Biodiversity 
2016 had been organized under the theme of 
“Biodiversity for Sustainable Development” during 
15-19 February 2016 at Centara Grand & Bangkok 
Convention Centre at Central World, Bangkok.  
The Conference which was a cooperative effort 
between the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning, Ministry of 
Natural Resources and Environment, Thailand and 
the ASEAN Centre for Biodiversity and the 
Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, was aimed to exchange perspectives and 
experiences on biodiversity management in 
ASEAN region, as well as to holistically integrate 
ASEAN works on biodiversity and ecosystem 

restoration and step forward to ASEAN community.  
The issues presented and discussed during the 
Conference included business and biodiversity, the 
second ASEAN Biodiversity Outlook, the progress 
in implementing the Strategic Plan for Biodiversity 
2011-2020, ASEAN’s institutional and human 
capacity building on access and benefit sharing 
from biological resources under the Nagoya 
Protocol, and lessons learned and exchange of 
experiences in biodiversity management. More 
than 30 exhibitions related to biodiversity 
management and initiatives have displayed. 
Aapproximately 700 participants from ASEAN 
member countries, ASEAN Secretariat, the 
Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, international organizations, business 
sectors, public and private organizations attended 
the Conference. The Conference agreed on the 
necessity to communicate biodiversity issue be 
mainstreaming it into a variety of sectors and wider 
audiences. Biodiversity should be considered as 
“natural capital” with biodiversity conservation as 
an investment option to increase productivity.  
Partnership network in conservation should be 
expanded to cover private, public and people as well.
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บทน�าและความเป็นมา
	 เสือลายเมฆเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมที่อยู ่ใน
กลุ่มเสือและแมวป่า	ซึ่งพบได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เท่านั้น	ข้อมูลทางชีววิทยาในธรรมชาติของเสือ
ชนิดนี้ยังมีน้อยปัจจุบันมีรายงานว่าเสือลายเมฆมี	2	ชนิด	
คือ	Clouded	Leopard	 (Neofelis nebulosa)	และ	
Sunda	Clouded	Leopard	(Neofelis diardi)	เนื่องจาก
ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีมีความแตกต ่างกันชนิดที่ 
พบในภูมิภาคดินโดจีนแบ่งออกอีก	3	ชนิดย่อย	 ได้แก	่ 
N. n. nebulosa, N. n. macrosceloides	 และ	 
N. n. brachyuran ส่วน	Sunda	Clouded	Leopard	
เป็นชนิดที่พบในเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งแบ่งออก
เป็น	2	ชนิดย่อย	ได้แก่ Neofelis diardi diardi,	พบใน
เกาะ	 Sumatra	 และ	 Neofelis diardi borneo 
borneoensis	พบในหมู่เกาะ	Borneo

ข้อมูลทั่วไป
	 เสือลายเมฆจัดอยู่ในสัตว์ตระกูลเสือและแมวป่า
ขนาดกลาง	น�้าหนักประมาณ	11-25	กิโลกรัม	เพศผู้จะมี
ขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเสือชนิดนี้เป็นสัตว์ที่หากินตาม
ต้นไม้	ปีนต้นไม้เก่งโดยใช้อุ้งเล็บที่มีความแข็งแรงและคม

ความร่วมมือ
 ในการเพาะขยายพันธุ์
เสือลายเมฆระหว่าง
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

หางของมันมีความยาวใกล้เคียงกับขนาดล�าตัว	 เสือลาย
เมฆถือว่าเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีความยาวของเขี้ยวคู่บน
มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดกะโหลกและเป็นอาวุธ
ที่ส�าคัญในการล่าสัตว์ที่อยู่ตามต้นไม้	 เนื่องจากเสือลาย
เมฆเป็นสัตว์ที่มักจะออกหากินตามล�าพังไม่อยู ่เป็นฝูง 
ซึง่ท�าให้มข้ีอมลูทางชวีวทิยา
ในธรรมชาติค่อนข้าง
น้อย	และดูเหมือนว่า
มักออกหากินในเวลา
กลางคืน	 ป ัจจุบันยัง
ไม่มีการศึกษาอย่าชัดเจน
เกีย่วกบัเร่ืองดังกล่าว	จึงท�าให้
ต้องมีการศึกษาท่ีเน้นในเร่ือง
ความเข้าใจในทางชีววิทยาของ
สัตว ์ชนิดนี้มากขึ้น	 รวมถึง
จ� านวนประชากรและ
นิเวศวิทยา	 ซึ่งจะช่วย
ในการจัดการและการ
อนุรักษ์เสือลายเมฆ
ในธรรมชาติ

อุฬาริกา		กองพรหม*

*	 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์	วิจัย	และสุขภาพสัตว์

	 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
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Ularika Kongprom*

* Head of Conservation, Research and Animals Health Division
 Khao Kheow Open Zoo

Clouded Leopard 
Breeding Project: 

Collaboration between 
Thai and U.S.

Introduction and Background
 Clouded leopard is a mammal in genus 
Panthera; tiger and wild cat group. It is only 
inhabited in Southeast Asia region. By the way, the 
biological information of this species is limited. 

Presently, there are two species of 
clouded leopard, which are 
Indochina clouded leopard 
(Neofelis nebulosa) and Sunda 
clouded leopard (Neofelis 

diardi). According to genetic 
research, Indochina clouded 

leopard, which found in Indochina 
area, is spited into three subspecies 

namely Neofelis nebulosa nebulosa, 
Neofelis nebulosa macrosceloides and 
Neofelis nebulosa brachyuran. For the 

Sunda clouded leopard, which found in 
Sumatra and Borneo is spited into 
two subspecies; Neofelis diardi 

diardi has occurred in Sumatra and Neofelis diardi 
borneoensis has occurred in Borneo.

General Information
 Clouded leopard is a medium size of wild cat 
in family Felidae. Its body weights approximately 
11-25 kilograms. Male is larger than female. It is an 
arboreal creature and tree climber by using strong 
and sharp claws. It has a long tail, which is 
equivalent to body length. It has the longest upper 
canine teeth relative to skull size of any wild cats. 
The teeth are important for hunting prey living on 
trees. Clouded leopard is solitary; therefore the 
biological information of this species in natural 
habitat is limited. They are thought to be nocturnal. 
As little is known about this species, research on 
biology, population and ecology are required, 
which would be important information for clouded 
leopard management and conservation in the wild.
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สถานภาพ
	 ป ั จ จุ บั น เ สื อ ล าย เมฆ ถูกจั ด ให ้ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม	
Vulnerable	(VU)	ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมคีวามเสีย่งต่อการสญูพนัธุ	์
โดย	 IUCN	Red	Data	Book	และอยู่ใน	Appendix	 I	 
ในการจัดกลุ่มของ	CITES	นอกจากนั้น	 the	United	
States	Endangered	Species	Act.	จัดให้เสือลายเมฆ
อยู่ในกลุ่มที่ใกล้สูญพันธุ ์อย่างยิ่ง	 Endangered	 (EN)	
สาเหตุที่ส�าคัญในการลดลงของประชากรเสือลายเมฆคือ	
การเพ่ิมจ�านวนของประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็วและการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าซึ่งเป็นถ่ินอาศัยของสัตว์ไปเป็นพื้นที่
การเกษตร	พื้นที่ป่าที่กระจายอยู่ในหลายๆ	ภูมิภาคก็เป็น
หย่อมป่าซึ่งมีขนาดไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพื้นที่หากิน
ของเสือลายเมฆตามธรรมชาติจึงมีผลระยะยาวต่อความ
อยู่รอดของประชากรสัตว์ในอนาคต	ดังน้ันการติดตาม
และการจัดการประชากรเสอืลายเมฆอย่างมปีระสิทธิภาพ
จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง	นอกจากนั้นการล่าเพื่อเอา
ขน	ฟันและกระดกู	กเ็ป็นเรือ่งทีส่�าคญัต่อจ�านวนประชากร
ในธรรมชาติอย่างยิ่ง	 จากผลของการลดจ�านวนลงของ
สัตว์ผู้ล่าในระบบนิเวศ	 เช่น	 เสือโคร่ง	ท�าให้เสือลายเมฆ
เป็นสัตว์ผู้ล่าที่มีอาณาเขตหากินกว้างข้ึนในสัตว์กลุ่มเสือ 
ที่พบในป่าแถบเอเชียและเป็น	Key	stone	species	 ใน
ระบบนิเวศ	การอนุรักษ์เสือลายเมฆเป็นเรื่องส�าคัญมาก
เนื่องจากเสือลายเมฆมีบทบาทที่ส�าคัญในระบบนิเวศใน
การควบคุมประชากรสัตว์บางชนิด	และช่วยในการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว	มีปัจจัยหลายๆ	
อย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์
เสือลายเมฆในธรรมชาติและยากที่จะได ้ข ้อมูลของ
จ�านวนประชากรในป่า	 นักวิทยาศาสตร์หลายท่านลง
ความเห็นว่าจ�านวนประชากรของเสือลายเมฆได้ลด
จ�านวนลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หากินตามธรรมชาติของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ดังนั้นประชากรเสือลายเมฆ 
ในกรงเลี้ยงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นหลักประกัน
ส�าหรับสัตว์ที่เรายังไม่มีความเข้าใจมากนักในธรรมชาติ
ของมัน	ซึง่ในขณะเดยีวกนักไ็ด้เริม่ด�าเนนิการศกึษาเรือ่ยมา
ประชากรเสือลายเมฆในกรงเลี้ยงสามารถช่วยในการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจถึงชีววิทยาของสัตว์และพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ	และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม	
จนสามารถผลิตลูกสัตว์ในกรงเลี้ยงได้	 รวมถึงการพัฒนา
ทางด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมควบคู่ไปกับการ
ศึกษาความเป ็นไปได ้ในการน�ากลับคืนสู ่ธรรมชาติ	

โครงการน้ีเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ ์อย ่างยั่ งยืนกับชนิดพันธุ ์ป ่าที่ ใกล ้สูญพันธุ ์ 
จนกระท่ังพ้ืนท่ีธรรมชาติของมันมีการป้องกันได้ดีขึ้น	 
เสือลายเมฆในกรงเลี้ยงจะช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์
ป่าในธรรมชาติ	 ซ่ึงข้อมูลจากการศึกษาภายใต้โครงการนี้
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์เพ่ือเพ่ิมจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์	 นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรส�าหรับเด็กและผู้ปกครองให้เข้าใจในชีววิทยา
ของเสือลายเมฆ	และน�าไปสู่สังคมการตลาดที่แสดงให้
เห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการอนุรักษ์ให้กับ
ชุมชนท้องถ่ิน	 ดังนั้นสวนสัตว์และศูนย์เพาะขยายพันธุ์จะ
แสดงบทบาทท่ีจ�าเพาะในระดับโลกท่ีสนับสนุนงานทาง
ด้านการศึกษาและการอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้

การด�าเนินงานอนุรักษ์ภายใต้โครงการฯ
	 เสือลายเมฆถูกจัดให้เป็นสัตว์ในตระกูลเสือและ
แมวป่าที่มีการจัดการและขยายพันธุ์ยากมากในกรงเลี้ยง
ในระยะแรกๆ	 เน่ืองจากว่าเกิดความเครียดง่าย	ตัวผู้มี
ความก้าวร้าวระวังภัยสูง	 ตัวที่จับคู่แล้วไม่มีการผสมพันธุ	์
และอัตราการรอดของลูกสัตว์ต�่า	พฤติกรรมที่เป็นโทษใน
การจัดการในกรงเลี้ยงคือ	ตัวผู้จะท�าร้ายตัวเมียจนเสีย
ชวีติ	ซึง่บ่อยครัง้ทีไ่ม่มกีารแสดงพฤติกรรมใดๆ	ให้รู้ล่วงหน้า	
ดังนั้นการจับคู่หรือการกระตุ้นให้เกิดการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาตินั้นต ้องเป ็นขบวนการที่ด�าเนินการอย ่าง
ระมัดระวังและไม่มีอะไรที่จะสามารถการันตีถึงความ
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Status
 Currently, the clouded leopard is listed as 
vulnerable (VU) in the IUCN Red Data Book, 
which means it is at risk of extinction. Also, it is in 
the Appendix I of CITES and placed in endangered 
(EN) category by the United States Endangered 
Species Act. The main factor that made clouded 
leopard population decrease is human expansion 
and converting forest habitat to agriculture areas. 
The remaining forest is not large enough for 
clouded leopard home range. These habitat changes 
are long term impact to animal survival in the 
future. Therefore, effective monitoring and 
population management of this species is crucially 
required. Beside the habitat loss, illegal poaching 
for fur and bones are greatly impact to its population. 
By the way, declining of top predator such as tiger 
in the ecosystem made clouded leopard expand its 
territories in ASEAN forest. It is a key stone 
species in the ecosystem. Therefore, clouded 
leopard conservation is essential as it plays 
important role to control some animal population 
and maintain biodiversity in the forest. In a long 
term, there are many factors involved with clouded 
leopard conservation in the wild and it is difficult to 
know about its population in natural habitat. Many 

scientists agreed that population of this species is 
continually declined in Southeast Asia. Therefore, 
preserve clouded leopard in captivity is essential in 
order to guarantee the species survival and learn 
more about the animal. Research of clouded leopard 
in captivity could increase our understanding about 
its biology and develop appropriate technology for 
captive breeding. In addition, genetic research is 
conducted for possibility release back into the wild. 
The project could support sustainable conservation 
of this species that is at risk to extinct. Research 
result will be used to promote public awareness on 
the matter. Relevant academics could develop 
curriculum for student and parents understand 
clouded leopard biology. Marketing expert could 
realise the benefit of this species to local community. 
Zoos and breeding centers play a crucial role at the 
global level that provides academic information for 
conservation. 

Conservation Effort under the 
Project
 Initially, management of clouded leopards 
and captive breeding has been challenge due to its 
stress. Male is aggressive and alert. Moreover, the 
animal is not mate after they were paired. The 
survival rate of cub is low. In addition, the 
unexpected behaviour in captive is that male often 
fatally attack its mate without any prior sign. 
Therefore, conducting natural mating process must 
be careful and there is nothing guarantees the 
successful. According to information from the 
Species Survival Plan (SSP) clouded leopard id 
critically endangered. In 2003, only two cubs in 
captivity were survived. Since then until 2009, 
there was no report about the birth. Therefore, 
cooperation project was initiated SSP in 2002 with 
several agencies are involves for instance; the 
Zoological Park Organization of Thailand (ZPO), 
Smithsonian’s National Zoological Park, Nashville 
Zoo, Point Defiance Zoo & Aquarium (PDZA) and 
the Clouded Leopard SSP. Then the clouded leopard 
breeding centre or clouded leopard consortium was 
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ส�าเร็จ	จากข้อมูล	The	Species	Survival	Plan	 (SSP)	
population	 โดยเฉพาะประชากรเสือลายเมฆใน
สหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงอย่างมากในปี	ค.ศ.	2003	มีลูก
เสือลายเมฆเกิดในกรงเลี้ยงแล้วรอดชีวิตเพียง	 2	 ตัว	
ระหว่างนั้นถึงปี	 ค.ศ.	 2009	 American	 Zoo	 and	
Aquarium	(AZA)	ไม่มีการรายงานเกิดอีกเลย	เป็นผลให้
ทาง	The	Species	Survival	Plan	 (SSP)	population	
พยายามท่ีจะท�าโครงการความร่วมมือในปี	 ค.ศ.	 2002	
ระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (ZPO),	
Smithsonian’s	National	Zoological	Park,	Nashville	
Zoo,	Point	Defiance	Zoo	&	Aquarium	(PDZA)	และ	
the	Clouded	Leopard	SSP	 ในการจัดตั้งศูนย์เพาะ
ขยายพันธุ์เสือลายเมฆขึ้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัด
ชลบุรี	 ประเทศไทย	การร่วมมือกันในระดับนานาชาติ	
(the	Clouded	Leopard	Consortium)	เพื่อด�าเนินงาน
ที่มุ ่งไปสู่การพัฒนาทางด้านการปรับปรุงสูตรอาหารที่
เหมาะสมกับสัตว์	การจัดการในกรงเลี้ยง	และโปรแกรม
การเพาะขยายพันธุ์ที่เหมาะสมของสัตว์ตระกูลแมวใน
ประเทศไทย	ซึ่งจะสามารถประยุกต์ใช้ในงานอนุรักษ์ใน
พื้นที่ธรรมชาติได้

	 จากการวางแผนการด�าเนินงานประเทศไทยเป็น
พ้ืนที่ในล�าดับแรกที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์เพาะขยาย
พันธุ์	The	Smithsonian	Institution	มีความสัมพันธ์ที่ดี
มายาวนานทางด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศไทย	อาทิเช่น	
องค์การสวนสัตว์สนใจในเรื่องของการด�าเนินการความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติที่มุ่งเน้นในเรื่องการเก็บรักษา
เซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์ล�้าค่าชนิดน้ี	 ในการตอบสนองการ
ด�าเนินงานความร่วมมือครั้งนี้จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้	
การวางเป้าหมายโครงการอย่างเป็นทางการร่วมกัน	 โดย
มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือการเพาะขยายพันธุ์ให้ได้ลูกเสือ
ลายเมฆในกรงเลี้ยงมากขึ้น	 การดูแลความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของสัตว์ทั้งในประเทศไทยและใน	 the	
Clouded	Leopard	 SSP	การปรับปรุงคู่มือการเล้ียง 
เสือลายเมฆให้เหมาะสมตามมาตรฐาน	animal	welfare	
และให้ประสบผลส�าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์มากท่ีสุด	
สิ่งจ�าเป็นอีกเรื่องที่ต้องท�าคือการก่อสร้างพื้นที่ส�าหรับ
การอนุรักษ์เสือลายเมฆทั้งในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย	
การด�าเนินงานความร่วมมือเริ่มต้นขึ้นในปี	พ.ศ.	2545	
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่พร้อมด้วยกรงสัตว์ขนาดใหญ่ท่ี 

เหมาะสมในการเลีย้งเสอืลายเมฆ	ซึง่ต้นพนัธุส์่วนใหญ่เป็น
สัตว์ที่เกิดในธรรมชาติ	 (เป็นสัตว์ที่ได้รับการบริจาคและ
ยึดมาจากผู้เลี้ยงแบบผิดกฎหมาย)	 แต่สัตว์ส่วนใหญ่มี
สุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง	 เนื่องจากได้รับอาหารที่ไม่ถูก
สุขลักษณะและอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสม

เป้าหมายหลักและแนวทางการด�าเนินงาน
ให้ส�าเร็จ
	 มากกว่า	10	ปีที่ผ่านมาการศึกษาเกี่ยวกับเสือลาย
เมฆในประเทศไทยและในอเมริกาเหนือได้ถูกเปิดเผย
ข้อมูลแล้วซึ่งพบว่า	มี	3	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการท�าให้การ
เพาะขยายพันธุ์ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควรคืออาหารที่
ไม่เหมาะสม	ความเครียดที่เกิดจากพื้นที่และกรงเลี้ยงไม่
เหมาะสมไม่สามารถจับคู่สัตว์ได้ในระยะยาว

	 ปัจจัยแรก	สูตรอาหารเสือของสัตว์ตระกูลแมวใน
ประเทศไทยมีส่วนประกอบที่เป็นไขมันสูงและการจัดการ
อาหารที่มีโปรตีนไม่สมดุล	รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ	
ซึ่งส่งผลไปสู่สุขภาพของสัตว์และความสามารถในการ
เพาะขยายพันธุ ์โดยเฉพาะโรคที่ เกี่ยวกับกระดูก	 ไต
คุณภาพน�้าเชื้อต�่าวงรอบการเป็นสัดท่ีลดลงและอัตราการ
ตายของลูกเสือสูงดังนั้นในระยะแรกของการด�าเนินงาน
จึงมุ่งเน้นในการปรับปรุงสูตรอาหารที่ประกอบด้วยไขมัน
สูงโปรตีนต�่าแคลเซียมต�่าและไม่มีวิตามินให้เป็นอาหารที่
เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดี
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established at Khao Kheow Open Zoo in Chonburi 
province, Thailand. The international cooperation 
project aims to develop suitable dietary, captive 
management and breeding programme for Thai 
wild cat that would be applied for conservation in 
natural habitat. 

 From the operation plan, Thailand is suitable 
site for establishing clouded leopard breeding 
centre. The Smithsonian Institution has long term 
scientific collaboration with Thailand since 2002. 
The Zoological Park Organization is interested for 
international cooperation, which focus on 
preservation of reproductive cell .  In this 
cooperation, the main objectives are to increase 
number of cubs in captivity, investigate genetic 
diversity both in Thailand and clouded leopard SSP 
and develop manual guideline to meet animal 
welfare standard. By the way, constructing 
enclosure area for clouded leopard conservation 
both in natural habitat area and in captive is also 
important issue. Thailand is well equipped with 
large enclosures suitable for caring clouded 
leopards. The majority breeders were born in the 
wild (often donated to the center or seized from 
Illegal ownership). Unfortunately, most of animals 
were not un good health due to unsuitable feeding 
and poor care.

Main objectives and achievement
 More than 10 years of clouded leopard 
research in collaboration between Thailand and the 
U.S.; it was showed that there are three factors that 
made captivity breeding unsuccessful, which were 
unsuitable food, stress from being in captivity and 
shelters, and reproductive activity in long term.
 
 Factor 1: The dietary formula for wild cats in 
Thailand has high fat content and imbalance of 
protein, vitamins, and minerals. This food affects 
animal's health and ability to reproduce as well as 
causing bone and kidney disorders, poor semen 
quality, shortened estrous cycles and a high 

mortality rate in cubs. Thus, the first stage of the 
operation is focus on improving the quality of food 
with high protein, low calcium and no vitamin. 
 
 Factor 2: According to studies conducted  
in North America, it is found that small and  
low-ceiling cages where animals have no place to 
hide from human activities and other larger 
predators could lead animal high stress. By the 
way, the availability of nest boxes could reduce 
stress hormones. A sustained increase of stress 
hormones could decrease reproductive capacity in 
various animals and even lead to deaths from fights 
between pairs during mating. The suitable cages 
for clouded leopard have to be enough spacious 
and height in order for animal to hide from human 
and predator view. In the first phase of the program, 
all clouded leopards were relocated from a stressful 
environment to isolated space and nest boxes for 
sleeping and hiding were provided.
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 ปัจจัยที่สอง	การศึกษาวิจัยในอเมริกาเหนือพบว่า
พื้นที่กรงแคบเพดานเตี้ยและไม่มีพื้นที่ให้สัตว์หลบซ่อน
ตัวจากกิจกรรมของมนุษย์หรือสัตว ์ผู ้ล ่าที่ ใหญ่กว ่า 
มีผลท�าให้เกิดความเครียดสูง	ซึ่งในทางตรงกันข้ามการมี
กล่องนอนช่วยให้ฮอร์โมนความเครียดในเลือดลดลง	 
ซ่ึงการเพิม่ขึน้ของฮอร์โมนความเครยีด	(Stress	Hormone)	
เป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขยาย
พันธุ ์ลดลงในสัตว ์หลายชนิดและท�าให ้เกิดการตาย 
จากการท�าร้ายกันระหว่างตัวผู้และตัวเมียในขณะจับคู่
มากขึ้น	แบบคอกที่ดีส�าหรับการเลี้ยงเสือลายเมฆจ�าเป็น
ต้องมีพื้นที่กว้างมีพื้นที่ให้สัตว์หลบซ่อนตัวและมีความสูง
ซึ่งต้องเพียงพอให้สัตว์แยกตัวออกจากการถูกจ้องมอง
โดยมนุษย์หรือสัตว ์ผู ้ล ่าในระยะแรกของโครงการนี ้
เสือลายเมฆทั้งหมดได ้ถูกย ้ายจากพื้นท่ี ท่ีท�าให ้เกิด
ความเครียดไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแยกจาก
ส่วนทีม่คีนพลกุพล่านและมกีล่องส�าหรบันอนและซ่อนตัว

	 ปัจจัยสุดท้าย	การจับคู่สัตว์ท่ีโตเต็มวัยแล้วในเสือ
ลายเมฆที่ เ กิดในป่าตามธรรมชาติยากที่จะประสบ 
ความส�าเร็จในการจับคู่บางครั้งต้องใช้เวลาถึง	1.5	ปีใน
การท�าให้สัตว์คุ้นเคยกันก่อนที่จะสามารถผสมพันธุ์อย่าง
ปลอดภัยได้	 ในบางคู ่ที่ เป ็นสายพันธุกรรมที่ดีแต่ไม ่
สามารถจับคู่ได้	ดังนั้นในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ	จึงจ�าเป็น
ต้องน�าลูกเสือทั้งหมดมาเลี้ยงอนุบาลด้วยมือและม ี
การด�าเนินการที่ท�าให้เกิดความเครียดในสัตว์น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้	ทั้งจากการปรากฏตัวและเสียงคน	หรือ
แม ้กระทั่ งการที่สัตว ์ ไม ่สามารถใช ้ชีวิตแบบสังคม
ครอบครวัได้	นอกจากน้ีในแผนยทุธศาสตร์การด�าเนนิการ
ได้ถูกออกแบบให้สามารถป้องกันหรือให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมเฉพาะแบบของความก้าวร้าวน้อยท่ีสุดจากการ
เล้ียงอนบุาลด้วยมอื	ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการจบัคูผ่สมพนัธุ์

ในอนาคตยุทธศาสตร์นี้ได้วางแผนไว้ให้ลูกเสือเพศผู ้	 
(ช่วงอายุประมาณ	 6	 เดือน)	 ท่ีเกิดในโปรแกรมการ 
เพาะเล้ียงขยายพันธุ ์ในประเทศไทยจะถูกน�ามาจับคู ่ 
กับลูกเสือเพศเมียท่ีไม่มีความเกี่ยวพันธ์ทางสายเลือด
ระหว่างกัน	คู่ที่ได้นี้จะถูกเล้ียงให้เจริญเติบโตไปด้วยกัน
เพือ่ให้เกดิการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างคูต่ัง้แต่วัยเยาว์
และสามารถจับคู่ขยายพันธุ์ในอนาคตได้ต่อไป

	 วิธีการนี้เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการเล้ียงสัตว์แบบ
พื้นฐานดั้งเดิมที่จะเอากลยุทธ์ใหม่ๆ	 เพ่ือการจับคู่สัตว์เข้า
มารวมไว้ด้วยกัน	 อันเป็นประโยชน์ที่จะคงไว้ซึ่งความ
ส�าเร็จในการขยายพันธุ์ให้ลูกเกิดใหม่ได้อย่างราบรื่นมาก
ที่สุด	 ในการจับคู ่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ ์เสือลายเมฆนับ
ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2545	(ค.ศ.	2002)	มีลูกเสือเกิดใหม่แล้วกว่า	
51	ตัวมีชีวิตรอด	36	ตัว	หรือคิดเป็นร้อยละ	71	นอกจาก
น้ีกลุ่มประชากรบางส่วน	 (10	ตัว)	 ได้ถูกส่งให้สมาคม	
(Consortium)	 ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มต้นการใช้ชีวิต
ใหม่กับกลุ่มประชากรเสือลายเมฆในอเมริกาเหนือ	หรือ
กลุ่ม	SSP	ในสหรัฐอเมริกากลุ่มเสือ	27	 ตัว	 เป็นรุ่นแรก	
(F1)	22	ตัว	และรุ่นที่สอง	(F2)	5	ตัว	เป็นลูกเสือที่เกิดจาก
การน�าเข้าสายพันธุ ์และตอนนี้ได้ถูกเพาะเลี้ยงเพื่อให ้
เป็นพ่อแม่พันธุ์	 และหรือเป็นทูตสันถวไมตรีที่บ่งบอกถึง 
เรื่องราวความส�าเร็จในความมานะพยายามด�าเนินการ
อนุรักษ์ของประเทศไทย

	 คุณประโยชน์และผลส�าเร็จจากโปรแกรมด�าเนิน
งานเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ครั้งนี้สามารถสรุปรายละเอียด
เป็นข้อๆ	ได้ดังนี้
	 1.	 มีการจัดต้ังหน่วยงานความร่วมมือในการ
ด�าเนินงานขึ้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
	 2.	 ก่อสร้างและเคลื่อนย้ายเสือจากกรงเลี้ยงที่มี
ขนาดคับแคบไปสู่กรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	พื้นที่ปกคลุมไป
ด้วยพันธุไม้ต่างๆ	 เป็นเขตพ้ืนที่ที่ไม่ใช้เป็นส่วนแสดงสัตว์
ที่ช ่วยลดความเครียดและส่งเสริมให้สัตว์มีการแสดง
พฤติกรรมที่เป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้น
	 3.	 ปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตว ์ที่รวมถึงการ
ท�าความสะอาดพ้ืนท่ีคอกสัตว์และเปล่ียนให้น�้าสะอาด 
ทุกวันปรับปรุงการให้อาหาร	 โดยให้อาหารที่มีไขมันต�่า	 
มีโปรตีนสูงและเสริมด้วยแร่ธาตุวิตามิน	 และท�าการ 
ชั่งน�้าหนักตัวสัตว์เพื่อดูสภาพร่างกายเป็นปกติทุกวัน
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 Factor 3: Natural mating of adult clouded 
leopards are far from success. In some cases, it has 
taken one and a half years for males and females to 
be familiar each other before they can breed safely. 
In some cases, even though male and female 
possesses great genetic qualities, it is unable to 
mate. Hence, it is necessary to hand-raise the cubs 
and minimize stress caused by the sights and 
sounds of humans and their inability to live in a 
group. Additionally, the action plan was established 
to prevent or suppress the animals’ aggressive 
behavior through the practice of hand-raising, 
which will assist future breeding process. The 
strategy is selected male clouded leopards (at 
around 6 months of age) born in the breeding 
program in Thailand with females that are not 
blood-related. The pairs will then be grow up 
together with the goal of fostering a relationship for 
future mating. 

 This methodology has been adjusted from 
previous method by incorporating the new 
technique of pairing in order to maintain the 
success of breeding. Since 2002, more than 51 cubs 

have been born; with 36 cubs survive (71%). 
Among of these numbers, some of them (10 cubs) 
have been exported to the Consortium in the United 
States to begin their new lives with the North 
American Clouded Leopard SSP population. Of the 
27 clouded leopards in the United States, 22 were 
the first generation of offspring (F1), and five were 
the second generation of offspring (F2), which were 
born from imported cubs and are being raised to 
become breeders, and/or be goodwill ambassador 
signifying successful conservation of clouded 
leopard in Thailand. 

 The benefits and achievements of the captive 
program are summarized as follows: 
 1. Establishment of the consortium captive 
breeding centre at Khao Kheow Open Zoo.
 2. Large outdoor enclosed with vegetation 
rich in isolate area of the zoo that could reduce 
stressful and encourage natural behavior. 
 3. Improve animal husbandry system, which 
includes: the sanitary of the enclosure, provided 
clean water daily. Also, improve dietary; low fat, 
high protein and vitamin supplement and assess 
heath status regularly.  
 4. Deploy nested-boxes, which special built 
for suitable hand rearing and feeding. The boxes 
could be protected animal from noisy and zoo 
keeper. Furthermore, this technique enables the 
animals adapt to new environments (from being 
moved to a new rearing area or new enclosure) and 
makes pairings more feasible. 
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	 4.	 สร้างและใช้กล่องให้เป็นที่อยู่ของเสือ	 (nest	
boxes)	ที่มีลักษณะพิเศษให้สามารถท�าการเลี้ยงหรือให้
อาหารด้วยมือได้สะดวก	และวิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ 
ได้รับผลกระทบจากเสียงหรือติดคนเลี้ยง	มากกว่านั้นยัง
ช่วยให้สัตว์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เร็วข้ึน	
(จากการย้ายพื้นที่เลี้ยงหรือเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ใหม่)	
และท�าให้การเทียบคู่เพื่อขยายพันธุ์ท�าได้ง่ายขึ้น
	 5.	 ท�าการฝึกอบรมหรือฝึกสอนให้เจ ้าหน้าที่ 
เลี้ยงสัตว์ของไทยสามารถท�าการเลี้ยงดูแลสัตว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นขั้นตอน
	 6.	 ได้ลูกสัตว์เกิดใหม่	 51	ตัว	 รอดชีวิต	 36	 ตัว	
(แบ่งเป็นสองกลุ่มองค์การสวนสัตว์ครอบครอง	18	ตัว
และอีก	18	ตัวเป็นของสหรัฐอเมริกา)
	 7.	 เคลื่อนย้ายน�าเข้าลูกเสือ	 10	ตัว	 เพื่อความ 
ร่วมมือพิเศษกับ	SSP	 ท่ีเรายังไม่สามารถท�าการเคลื่อน
ย้ายออกนอกประเทศได้อีก	8	ตัว	ตั้งแต่	MOU	 เมื่อปี	 
พ.ศ.	 2552	 (2009)	 :	 ซึ่งข้อนี้ยังคงไม่สามารถบรรลุ 
ข้อตกลงได้อยู่
	 8.	 เก็บตัวอย่างน�้าเช้ือ	 ซึ่งพบว่ามีสเปิร ์มกว่า 
ร้อยละ	30	สามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากการแช่แข็ง
	 9.	 มีการศึกษาน�าร่องการใช้วิทยุติดตามตัวแบบ
ปลอกคอที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างฮอร์โมนความเครียด	
(จากการตรวจฮอร์โมน	 corticoid	 ในอุจจาระ)	 และ
สามารถท�าการเก็บตัวอย่างเพื่อน�ามาตรวจวิเคราะห์การ
ท�างานของต่อมบ่งเพศและต่อมอะดรีนัลได้
	 10.	ท�าการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างระดับ
ปริมาณฮอร์โมน	corticoid	ระดับต�่า	กับประสิทธิภาพใน
การจับคู่ขยายพันธ์ได้ส�าเร็จของเสือลายเมฆ	 (ในการ 
เตรียมเนื้อหาส�าหรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ	
Zoo	Biology)
	 11.	ผลิต	จัดท�า	และท�าการเผยแพร่หนังสือเกี่ยว
กับการไขเคล็ดลับความส�าเร็จในการอนุรักษ์เสือลายเมฆ	
(Clouded	Leopard’s	conservation)	 ใช้เป็นหลักสูตร
การสอนเกี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมวและเสือที่จัดท�าโดย	
PDZA

	 12.	เป ็นผลงานการตีพิมพ ์ เกี่ ยวกับเร่ืองการ
ประเมินพฤติกรรมของเสือลายเมฆ	เปรียบเทียบกับอัตรา
ความส�าเร็จในการขยายพันธุ์	 โดย	Jilian	Fazio	หัวหน้า
การวิจัย	 (มหาวิทยาลัย	George	Mason	University)	 
ชือ่อ้างองิคอื	Fazio,	J.M.	2010.	Behavioral	Assessment	
of	 the	Clouded	Leopard	 (Neofelis nebulosa);  
A	Comparative	Analysis	of	Reproductive	Success
	 13.	มีการน�าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ	 เช่น 
น�าเสนอแบบโปสเตอร์	6	ครั้ง	และการบรรยาย	9	ครั้ง	 
ในการประชุมระดับนานาชาติ	 และการตีพิมพ์เป ็น
บทคัดย่อ	8	เรื่อง	
	 14.	การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเรื่อง	 
เสือลายเมฆและสัตว ์กินเนื้อขนาดเล็กของไทยในปี	 
ค.ศ.	2009	ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศต่างๆ	40	ท่าน	 เข้าร่วมท�าการแลกเปลี่ยน
ความเห็นในการเก็บข้อมูลภาคสนามและการใช้กล้อง 
ดักถ่ายภาพหรือ	recent	photo	trapping	ในการศึกษา
ท่ีเกี่ยวกับสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กท่ีมีการแพร่กระจายใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 15.	กิจกรรมการอนุรักษ์ในถิ่นอาศัย	 in situ	ที่มี
การใช้การส�ารวจด้วยการใช้กล้องดักถ่ายภาพ	camera	
trap	ที่เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าห้วยขาแข้ง	 เขตรักษาพันธุ์
สัตวป่าตาพระยา	และเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าเขาอ่างฤๅไน	
รวม ถึงการฝ ึกอบรมผู ้ เชี่ ย วชาญ	 (Maste r ) 	 ใน
สหรัฐอเมริกา

 หมายเหตุ	 อ้างอิงจากเอกสารประกอบการท�า 
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการเพาะขยายพันธุ์เสือ
ลายเมฆร่วมกับภาคี	ปี	ค.ศ.	2014

  

12 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559



 5. Train Thai zookeepers to care for the 
clouded leopard in an efficient manner.
 6. Successful breeding which 51 cubs were 
born and 36 cubs have survived (the survived cubs 
were divided into 2 groups; 18 cubs were possessed 
in Thailand by Zoological Park organization and 
other 18 cubs were located to the U.S.)
 7. Transfer 10 cubs overseas under the 
special collaborative project with the SSP. However, 
eight cubs still exist and have not been transferred 
since 2009 MOU as the MOU has not yet been 
resolved.
 8. Collect semen samples, where more than 
30 percent of the samples have shown post-thaw 
motility after freezed. 
 9. Pilot study to use of tracking collars, 
which do not induce the release of stress 
hormones (verified by corticoid examination in 
fecal). Samples can also be collected for the 
purpose of examining reproductive and adrenal 
glands.
 10. Study the relationship between low 
levels of corticoid hormone and the effectiveness 
of mating (findings to be published in Zoo 
Biology Journal).
 11. Produce and disseminate literature on 
keys success of clouded leopard conservation, 
which is used in teaching courses relating to tigers 
and cats by the PDZA.

 12. An international publication (the 
analysis of clouded leopards’ behaviour, 
compared with the successful rate of breeding by 
Jilian Fazio, head researcher; George Mason 
University) (Citation: Fazio, J.M. 2010. 
Behavioral Assessment of the Clouded Leopard 
(Neofelis nebulosa); A Comparative Analysis of 
Reproductive Success).
 13. Several major publications such as six 
poster presentations, eight international 
conferences and nine abstract publications.
 14. Conducted workshop about clouded 
leopards and small carnivore in Thailand in 2009 
at Kasetsart University. There were 40 experts 
involved and shared experiences on field survey 
and camera trapping about small carnivores in 
Southeast Asia. 
 15. In situ conservation activities using 
camera trapping at Huai Kha Khang Wildlife 
Sanctuary, Ta Phraya Wildlife Sanctuary, and 
Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, as well as 
the training of experts in the United States.

 Remarks:  Reference  i s  made  for 
collaborative clouded leopards breeding 
programme in 2014 
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	 เสือลายเมฆเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์
ชนิดหนึ่งของไทยและของโลก	มีการกระจายตัวอยู่เฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น	
จัดเป็นสัตว์ที่มีองค์ความรู ้ด้านชีววิทยาค่อนข้างน้อย 
อาจกล่าวได้ว่าเสือลายเมฆเป็นสัตว์ท่ีมีความท้าทาย 
ยากที่สุดในการจับคู่เพื่อเพาะขยายพันธุ์	ทั้งนี้จากความ 
ร ่วมมือในการเพาะขยายพันธุ ์ เสือลายเมฆระหว่าง
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา	ท�าให้เห็นว่าการศึกษา	
วิจัย	และเทคโนโลยีเป็นส่วนส�าคัญหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการ
เพาะขยายพันธุ์สัตว์หายากหรือสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ ์ 
ให้มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน	 ในโอกาสนี้	 กองบรรณาธิการ

ความส�าเร็จการผสมเทียมเสือลายเมฆ

วารสารธรรมชาติและสิง่แวดล้อมขอขอบคณุ	นายสัตวแพทย์	
ดร.	บริพัตร	ศิริอรุณรัตน์	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักอนุรักษ์	
วิ จัย	 และการศึกษา	 องค์การสวนสัตว ์	 หัวหน้าทีม 
การผสมเทียมเสือลายเมฆ	 ได้เล่าถึงการท�างานต่างๆ	 
ของความส�าเร็จก้าวแรกในการผสมเทียมเสือลายเมฆ	 
เพื่อต ่อยอดและสร ้างองค ์ความรู ้ด ้ านเทคโนโลย ี
การสืบพันธุ์ต่อไป	 โดยในส่วนแรก	น.สพ.	ดร.	บริพัตร	 
พูดถึงประเด็นส�าคัญของการอนุรักษ์เสือลายเมฆไว้ดังนี้	
1)	ความสวยงาม	เสือลายเมฆเป็นเสือ	1	ใน	9	ชนิดของ
ไทยที่เป็นเสือขนาดกลางที่มีความโดดเด่นของสีและ
ลวดลาย	2)	หน้าที่ในธรรมชาติ	ของการเป็นสัตว์ผู้ล่ากิน
เนื้อในระบบนิเวศ	จัดว่าเป็นผู้ควบคุมประชากรของสัตว์ที่
เป็นอาหารของเสือลายเมฆ	3)	สตัว์ป่าหายากใกล้สญูพนัธุ์	
ท่ีควรช่วยกนัอนรัุกษ์	และ	4)	การใช้ประโยชน์เพ่ือมนษุย์	 
ในอดีตมีการใช้เนื้อหรือหนังเพื่อประโยชน์ของมนุษย	์ 
แต่ในปัจจุบนัเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านนีแ้ล้ว	เพราะถอืว่า
ข้อนี้จะเป็นปัญหามากกว่าการสร้างคุณค่าให้เสือลายเมฆ	
จากความส�าคัญที่กล ่าวมาท�าให ้ประเทศไทยและ 
ต่างประเทศได้ให้ความส�าคัญกับเสือลายเมฆ	จึงเกิดเป็น
โครงการความร่วมมือในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆ
ที่ได้ด�าเนินการมาถึงปัจจุบัน

โดย	กองบรรณาธิการ

14 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

  



 Clouded leopard is one of the rare species 
and most endangered wildlife animals in Thailand 
and in the world. They are found only in the South 
and Southeast Asia regions. Biological information 
on clouded leopards is limited; therefore they are 
one of the most challenging animals in terms of 
breeding. The joint effort in conservation breeding 
between Thailand and the United States has shown 
that research and technology are crucial components 
for increasing the success of conservation breeding 
for rare and endangered animals. In this regard, we 
would like to thank Veterinarian Dr. Boripat 
Siriaroonrat, Assistant Director of the Bureau of 
Conservation, Research and Education, the 
Zoological Park Organization, for sharing their 
information on this success story. Dr. Siriaroonrat, 
who is the director of the clouded leopard breeding 
program, had informed us of the program’s initial 
success in breeding in order to enhance the 
knowledge on artificial insemination of clouded 
leopards. In the first part, Dr. Siriaroonrat discussed 
the importance of clouded leopard for conservation. 

The Success of Clouded 
Leopard Artificial Insemination

 By Editorial Board

First of all, clouded leopards are beautiful animals. 
They are one of nine panthera species in Thailand 
with distinct markings and colors. Secondly, 
clouded leopards are natural predators in the 
ecosystem and play a role in controlling the 
population of their preys. Thirdly, they are rare and 
endangered species that should be urgently 
conserved. Lastly, clouded leopards were useful in 
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ในประชากรกลุ ่มนี้	 อาทิ	 การผสมเทียม	 (Artificial	
Insemination;	AI)	หรือ	การปฏิสนธินอกร่างกายและ
การย้ายฝากตัวอ่อน	 (In	Vitro	Fertilization;	 IVF	&	
Embryo	Transfer;	ET)	
 
การผสมเทียมในเสือลายเมฆ
 “การสร้างองค์ความรูข้องการผสมพนัธุเ์สอืลายเมฆ
เป็นสิ่งส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าให้ตัวสัตว์มี
ความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เครียด มีความสมบูรณ์
ของพันธุ์ น�า้เชื้อดี พันธุกรรมดี เป็นต้น ซึ่งน�ามาสู่งาน
วิจัยและการใช้เทคโนโลยีเร่ืองของการสืบพันธุ์มาช่วย
ให้ประสบความส�าเร็จ”
 การผสมเทียมเสือลายเมฆ	ในอดีตมีรายงานความ
ส�าเร็จเพียงครั้งเดียว	 โดย	Dr.	 JoGayle	Howard	และ
คณะในปี	ค.ศ.	1992	ที่ได้การน�าเทคโนโลยีการผสมเทียม
มาประยุกต์ใช้ในเสือลายเมฆโดยการฉีดน�้าเชื้อเข้าสู ่ 
ปีกมดลูกด้วยเทคนิคการส่องกล้องลาพาโรสโคป 
(Laparoscopic intrauterine, AI) ซึ่งประสบความ
ส�าเร็จในการผลิตลูกเสือจ�านวน	2	ตัว	หลังการผสมเทียม	
89	วัน	เกิดขึ้น	ณ	สวนสัตว์แนชวิลล์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
โดยเป ็นความส�าเร็จคร้ังแรกและคร้ังเดียวของโลก 
ในการน�าเทคโนโลยีนี้มาใช้	 และหลังจากนั้นได้มีการน�า
เทคนิคการผสมเทียมดังกล่าวไปประยุกต์ใช ้ในการ
ผสมเทียมหลายครั้ง	แต่ไม่มีรายงานความส�าเร็จอีกเลย

โครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์เสือลาย
เมฆในประเทศไทยร่วมกับภาคี (Thailand 
Clouded Leopard Consortium)
 “ความท้าทายของการเพาะขยายพันธุเ์สอืลายเมฆ 
คือ เสือลายเมฆจะผสมพันธุ์ในกรงยากมาก และเป็น
เสือที่ค่อนข้างจะเพาะขยายพันธุ์ยากที่สุดในโลก เพราะ
ถ้าตัวผู้ไม่ชอบตัวเมีย จะเกิดความเครียด ท�าให้ตัวผู้
แสดงความก้าวร้าว กัดกะโหลกตัวเมียทะลุภายใน 10 
วินาที หรือเมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเมียไม่ท้อง”	
 โครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์เสือลายเมฆ
ในประเทศไทยร่วมกับภาคี	 (Thailand	 Clouded	
Leopard	Consortium)	ประกอบด้วย	องค์การสวนสัตว์
ร ่วมกับหน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้แก	่
สถาบันสมิธโซเนียน	 (Smithsonian	 Conservation	
Biology	 Institute	&	National	Zoological	 Park)	 
สวนสัตว์แนชวิลล์	(Nashville	Zoo)	และ	สวนสัตว์พอยท์
เดอไฟแอนส	์ (Point	Defiance	Zoo	&	Aquarium)	ได้
จัดตั้ งอย ่างเป ็นทางการเมื่อป ี 	 พ.ศ.	 2545	 โดยมี
วัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์
เสือลายเมฆนอกถิ่นอาศัย	 โดยค�านึงถึงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม	 และการจัดการพันธุกรรมที่เหมาะสม	
โครงการความร่วมมือดังกล่าวประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างดี	 ในแง่ของการจัดการพื้นท่ีเลี้ยง	 ขนาด	 และ 
องค์ประกอบภายในกรงเลี้ยง	คุณภาพชีวิตสัตว์	อาหาร	
และโภชนาการที่เหมาะสม	ให้สัตว์มีสุขภาพดีเจริญพันธุ์ดี	
และประสบความส�าเร็จในการจับคู่พ่อแม่พันธุ์ให้มีการ
ผสมพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ	และมีลูกเสือท่ีเกิดมาแล้ว
รอดชีวิตได้มากถึง	 58	 ตัว	 (ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 ถึง
ปัจจุบัน)	และประชากรกลุ่มนี้ได้ส่งไปเป็นประชากรต้น
พันธุ์ให้แก่สวนสัตว์อื่นๆ	 เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อแล้วถึง	
16	ตัว	อย่างไรก็ตาม	ภายหลังการด�าเนินงานของโครงการ
มากว่า	 13	ปี	พบว่ายังมีประชากรเสือบางกลุ่มที่ยังไม่
สามารถจับคู ่ผสมพันธุ ์ได้เองตามธรรมชาติ	 และเกิด
ปัญหาสัตว์ขาดคู่	 จากสาเหตุปัจจัยหลายประการ	อาท	ิ
ภาวะเลือดชิด	พฤติกรรมความดุร้ายของตัวผู้ที่ท�าร้ายคู่
จนได้รับบาดเจ็บ	พิการ	หรือตาย	พฤติกรรมฝังใจของ 
เพศเมียที่ถูกท�าร้ายในช่วงการผสมพันธุ์ท�าให้ไม่ยอมรับ
การจับคู่หรือการผสมจากตัวผู้ตามธรรมชาติ	 ด้วยเหตุนี้
จึงมีความจ�าเป็นในการน�าเทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ที่
เหมาะสมเข้ามา	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพาะขยายพันธุ ์

การผสมเทียมผ่านท่อน�าไข่ด้วยเทคนิคการส่องผ่านกล้อง
(Laparoscopic	intratubal	(oviductal)	AI)
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the past for their fur and meat. However, the 
practice is now problematic and does not create 
conservation incentives. For these reasons, both 
Thailand and the international community have 
given high priority to clouded leopards, which 
resulted in the conservation breeding program that 
continues on to the present.

The Clouded Leopard Consortium 
Program
 “The main challenge of clouded leopards 
reproduction is that they are extremely difficult to 
breed in captivity. They are among the world’s most 
difficult animals to breed, due to the fact that if the 
male and female are not good a match, the leopards 
will experience stress. The male can become very 
aggressive and can even crush the female’s skull in 
less than 10 seconds. The stress can also result in 
unsuccessful pregnancy despite mating.”
 The Thailand Clouded Leopard Consortium 
comprises of the Zoological Park Organization, in 
cooperation with American organizations, namely 
the Smithsonian Conservation Biology Institute & 
National Zoological Park, the Nashville Zoo, and 
the Point Defiance Zoo & Aquarium. The 
Consortium was officially established in 2002 in 
order to improve the potential of clouded leopard 
breeding outside of their natural habitat, while 
taking into consideration genetic diversity and 
appropriate genetic management. The Consortium 
has been extremely successful in terms of managing 
the enclosure’s size, areas, and components, as well 
as the animals’ well-being, feeds, and proper 
nutrition. Clouded leopards in captivity are healthy 
and have been successfully reproduced. The 
program also has been successful in matching 
leopards for natural mating. Since 2002, there have 
been 58 clouded leopard cubs that survived to 
adulthood. Sixteen of these cubs were then 
distributed to various zoos as the breeding partners 
for further reproduction. However, after over 13 
years of the program, some of the clouded leopards 
still cannot reproduce naturally. The lack of mating 

came from multiple factors such as inbreeding, 
male’s hostility that often led to injury or fatality of 
their mates, as well as trauma suffered by females 
after they have been attacked, which resulted in 
their refusal to mate naturally. Therefore, 
technology is necessary in assisting the breeding 
effort, in order to increase the reproduction rate. 
The technologies include artificial insemination 
(AI), in vitro fertilization (IVF) and embryo transfer 
(ET).
 
Artificial Insemination in Clouded 
Leopards 
 “Gaining knowledge of clouded leopard 
breeding is a crucial task, especially in ensuring 
the physical and mental well-being of the animal. 
Stress-free animals have good sperm and good 
genes, which leads to utilizing research and 
technology to increase the success of clouded 
leopard reproduction.”
 There was only one instance of success in 
clouded leopard artificial insemination in the past. 
Dr. JoGayle Howard and his team succeeded in 
1992, using the technique of Laparoscopic 
intrauterine,  AI. The team succeeded in producing 
two cubsafter 89 days of artificial insemination at 
Nashville Zoo, United States. The work was the 
only instance of success in this technology. 
Afterwards, the technique was adopted into 
artificial insemination practice several times, but 
no further success has been reported.
 For Thailand, in 2014, the Zoological Park 
Organization, by the Bureau of Conservation and 
Research of Khao Kheow Open Zoo, in cooperation 
with the Smithsonian Institute, and the Faculty of 
Veterinary Science, Chulalongkorn University, 
jointly worked on the research entitled “developing 
Technology to Assist with Reproduction to Preserve 
Genetic Diversity in Clouded Leopards” The 
project was approved by the National Research 
Council of Thailand and was partially funded by 
the Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. Program. 
The project studied the possibility of adapting 
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 ส�าหรับในประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2557	องค์การ
สวนสัตว์	 โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	ส�านักอนุรักษ์	 วิจัย	
และการศึกษา	 ร่วมกับสถาบันสมิธโซเนียน	 และคณะ 
สัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้ร่วมกัน
ศึกษาวิจัยตามแผนงานโครงการวิจัย	 เรื่อง	“การพัฒนา
เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และคงความ
หลากหลายทางพันธุกรรมในเสือลายเมฆ”	ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 และ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยบางส่วนจากโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก	(คปก.)	 ในการศึกษาวิจัยเพื่อ
น�าเทคโนโลยีการผสมเทียม	 ที่ได ้รับการพัฒนาและ
ประสบความส�าเร็จในกลุ่มสัตว์ตระกูลแมวมาประยุกต์ใช้
ในเสือลายเมฆ	โดยได้เริ่มทดลองผสมเทียมมาแล้วจ�านวน	
2	ครั้ง	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2557-2558	โดยครั้งแรกท�าเมื่อ
วันที่	 8	 มีนาคม	 2557	 ในเสือลายเมฆของสวนสัตว์
เชียงใหม่	 จ�านวน	 1	 ตัว	 โดยท�าการฉีดน�้าเชื้อเข้าสู ่ 
ปีกมดลูกด้วยเทคนิคเดียวกันกับเทคนิคท่ีประสบความ
ส�าเร็จในครั้งแรกเพียงแต่มีการประยุกต์เทคนิคโดยการ
ผสมด้วยน�้าเชื้อแช่แข็ง	แต่ท้ายที่สุดการทดลองครั้งนี้ยังไม่
ประสบความส�าเร็จ	
	 ในวันที่	 11	 มีนาคม	 2558	 ได้ท�าการทดลอง
ผสมเทียมครั้งที่	2	 ในเสือเพศเมียจ�านวน	1	ตัว	 (กระด่ิง;	
Gra	Ding)	ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	จังหวัดชลบุรี	ซึ่งพบ
การตกไข่ข้างละ	2	 ใบ	รวม	4	 ใบ	 โดยการทดลองครั้งนี้	
คณะวิจัย	 ได้ใช้วิธีในการผสมเทียมด้วยการปล่อยน�้าเชื้อ
เข้าบริเวณท่อน�าไข่ด้วยเทคนิคการส่องผ่านกล้อง 

(Laparoscopic Oviductal Artificial Insemination; 
LOAI)	ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้จ�านวนน�้าเชื้อน้อยลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับวิธีการแรก	 เน่ืองจากพบการตกไข่ในท้ัง	2	ข้าง
ของรังไข่	ประกอบกับจ�านวนน�้าเชื้อที่ได้จากการรีดเก็บ 
มีจ�านวนน้อย	 ดังนั้นคณะวิจัยจึงได้ท�าการผสมเทียมโดย
ใช้น�า้เชือ้แช่เยน็จากเสือตัวผู้	2	ตัว	ชือ่	เมย์	(Mei)	ด้วยน�า้เชือ้	
5	ล้านตัว	เข้าสู่ท่อน�าไข่ข้างซ้าย	และศักดา	(Sak	Da)	ด้วย
น�้าเชื้อ	 8	ล้านตัว	 เข้าสู่ท่อน�าไข่ข้างขวา	ภายหลังการ
ผสมเทียม	คณะวิจัยได้ท�าการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อติดตามการตั้งท้อง 
โดยพบการเพิม่สงูขึน้ของระดบัฮอร์โมนเกนิค่า	base	line	
สูงถึง	72,000	–	480,000	ng/g	และพบการขยายใหญ่
ของท้องและน�้าหนักตัวสัตว์ท่ีเพ่ิมข้ึนตามล�าดับ	 และ 
ในวันที่	9	มิถุนายน	2558	(ภายหลังการผสม	90	วัน)	มีลูก
เสือคลอดจากแม่ที่ได้รับการผสมเทียมจ�านวน	2	ตัว	นับ
เป็นความส�าเร็จที่ได้น�าวิธีการผสมเทียมผ่านท่อน�าไข่มา
ประยุกต์ใช้ในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆได้เป็นครั้ง
แรกในโลก

ธนาคารพันธุกรรมหรือสวนสัตว์แช่แข็ง
 “ธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า เสมือนสวนสัตว์ 
แช่แข็ง ที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติของชาติ โดยมีการ
รวบรวมพันธุกรรมของสัตว์เพศผู้และเพศเมีย อสุจิของ
สัตว์เพศผู ้ ไข่ของเพศเมียแช่แข็งไว้ เซลล์เนื้อเยื่อ  
ทั้งจากสัตว์ที่มีชีวิตและสัตว์ที่ตายไปแล้ว เพื่อน�าเอาไป
ท�าวิจัย สร้างองค์ความรู้ โดยวัตถุประสงค์หลักคือการ
เก็บน�า้เช้ือแช่แข็งของตัวผู ้ซึง่น�า้เช้ือทีเ่ก็บไว้ต้องสามารถ
เอามาละลายแล้วยังมีชีวิต และน�าไปผสมกับไข่ท�าให้
เกิดตัวอ่อน เกิดลูก และขยายพันธุ์ได้อีกในอนาคต และ
สิ่งส�าคัญคือการสร้างทีมงานสัตวแพทย์สัตว์ป่าโดยการ
ตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า”
 องค์การสวนสัตว์ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
ทางการสืบพันธุ ์สัตว์ป่า	 (Wildlife	 Reproductive	
Innovation	 Center)	เป็นการเพาะขยายพันธุ ์ด ้วย 
เทคโนโลยีการสืบพันธุ ์	 โดยมีการรวบรวมความรู ้ด้าน
เทคนิคทางการสืบพันธุ ์สัตว์ป่าหายาก	และเป็นแหล่ง
รวบรวมเซลล์สืบพันธุ ์และสเต็มเซลล์	 (Stem	Cells)	 
ในรปูแบบแช่แขง็ทีจ่ะเป็นหลกัประกนัการเพาะขยายพนัธุ์
สัตว์ป่าหายากในอนาคต	มีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนการรีดเก็บน�้าเชื้อจากเสือลายเมฆเพศผู้
The Sperm Extraction Process for Male 

Clouded Leopards 
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successful artificial insemination technology in 
felines to clouded leopard breeding. Artificial 
insemination was performed twice during 2014 and 
2015. The first attempt was conducted in March 8th, 
2014, for one clouded leopard in Chiang Mai Zoo, 
using the same technique that was successful in 
1992, where sperm was injected into a uterus. The 
new trial used frozen sperm instead of liquid. 
However, the trial was not successful. 
 On March 11th, 2015, two trials of artificial 
insemination were performed on one female 
clouded leopard (named Gra Ding) of Khoa Kheow 
Open Zoo, as two eggs were found in each ovary of 
the leopard, totalling in four eggs. This artificial 
insemination had applied Laparoscopic Oviductal 
Artificial Insemination (LOAI) technique, which 
uses less sperm than the other method. Since eggs 
were found in both ovaries and there was a limited 
quantity of sperm, the researchers used fresh sperm 
from two male clouded leopards, Mei (five million 
sperm, inserted into the left ovary) and Sak Da 
(eight million sperm, into the right ovary). After the 
artificial insemination, the researchers monitored 
the changes in progesterone to track pregnancy. 
They found that the hormone was higher than the 
base line by 72,000 – 480,000 ng/g. Furthermore, 
the leopard’s stomach area became larger and its 
weight subsequently increased. On June 9th, 2015 
(90 days after the insemination), two cubs were 
born as a result. This is the first instance of a 
successful adaptation of LOAI in a clouded leopard.

Gene Bank or Frozen Zoo
 “Wild animals’ gene banks can be regarded 
as a frozen zoo, which are a national treasure. The 
bank collects genetic material of male and female 
animals. Male sperm cells and female eggs, as well 
as tissues from deceased animals are frozen in 
order to be used in research and knowledge 
gathering. The main purpose is to collect the male’s 
frozen sperm effectively, which means the sperm 
can be used for fertilization in the future after they 
are thawed. One of the most important steps is to 
develop a wild veterinary team through the 
establishment of the Wildlife Reproductive 
Innovation Center.”
 The Zoological Park Organization has 
established the Wildlife Reproductive Innovation 
Center as a breeding center with technology as a 
main tool for breeding. The center collects technical 
resources in rare wild animal reproduction. It also 
stores reproductive cells and stem cells in frozen 
form, which would secure the future of rare animal 
reproduction. The method is as follows:
 1. Frozen semen preservation
 2. Artificial Insemination (AI)
 3. Embryo Transfer (ET)
 4. In Vitro Fertilization (IVF)
 5. Cloning
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 1.	การเก็บรักษาน�้าเชื้อแช่แข็ง	(Frozen	semen)
	 2.	การผสมเทียม	(Artificial	Insemination,	AI)
	 3.	การย้ายฝากตัวอ่อน	(Embryo	Transfer,	ET)
	 4.	การปฏิสนธิภายนอกร ่างกาย	 ( In	 Vitro	
Fertilization,	IVF)
	 5.	การโคลนนิ่ง	(Cloning)	
	 ในปัจจุบันองค์การสวนสัตว ์ได ้น�าเทคโนโลยี 
ดังกล่าวมาประยุกต์กับสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ ์
หลายชนิด	 ได้แก่	 ละมั่ง	 และเสือลายเมฆ	 เพื่อช่วย 
แก้ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ	 และช่วยรักษา
ความหลากหลายพันธุกรรมเอาไว ้	 ทั้งนี้ 	 ประชากร 
ดังกล่าว	ถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีคุณค่าทางพันธุกรรม
เป็นอย่างยิ่ง	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นในการน�าเทคโนโลยี
การสืบพันธุ ์ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการ 
เพาะขยายพันธุ์ต่อไป
	 ความส�าเร็จในการท�างาน	 ย่อมผ่านอุปสรรค 
และปัญหามานับไม่ถ้วน	ซึ่ง	น.สพ.	ดร.	บริพัตร	ได้น้อมน�า
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“เข้าใจ	
เข้าถึง	และพัฒนา”	มาเป็นแนวปฏิบัติในการท�างาน	 

ซึ่งต้องเข้าใจธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิด	โดยให้บุคลากร
น�าความรู้	 และเทคโนโลยีที่มีอยู่	 เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์
ความรู้ต่อไป	 ส่ิงท่ีจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ	 คือต้องมี
การวางแผนท่ีดี	 โดยท่ีเป้าหมายของการวิจัย	 ไม่ใช่การตี
พิมพ์บทความในวารสารวิชาการ	แต่ส่ิงส�าคัญคือการ
สร้างคนรุ่นใหม	่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญ	
	 ในความส�าเร็จการผสมเทียมเสือลายเมฆครั้งนี้	
ถือว่าเป็นประตูความส�าเร็จแรกที่เปิดให้เราก้าวต่อไป	
ประยุกต์ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ต่อยอดกับสัตว์ชนิดอื่นๆ	 และใน
ขณะน้ีหลายประเทศต่างให้ความสนใจน�าเสือลายเมฆไป
จัดแสดง	อาทิ	ญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	ฝร่ังเศส	 เยอรมัน	 เป็นต้น	 
จงึถือได้ว่าเสือลายเมฆเป็นทูตในการอนรัุกษ์สัตว์ป่า	ดงันัน้
นอกจาก	ช้าง	และเสือโคร่งแล้ว	อยากให้คนไทยหันมา
สนใจเสือลายเมฆให้มากข้ึน	 เน่ืองจากยังมีคนไทยอีก
จ�านวนมากที่ยังไม่รู้จักเสือลายเมฆ	ที่เป็นเสือขนาดกลาง	
มีเรื่องราวน่าสนใจ	 สามารถเป็นสื่อในการเล่าเรื่อง 
การอนุรักษ์	 เพื่อศึกษาให้ความรู้	 และยกระดับงานวิจัย
และอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ไปสู่ในระดับสากลต่อไป
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 Currently, the Zoological Park Organization has adapted the above-mentioned 
technologies to rare wild animals such as antelopes and clouded leopards in order to 
solve the problem of difficulties in natural reproduction and to preserve genetic 
diversity. As the current population are crucial for genetic preservation, it is vital to 
incorporate appropriate reproduction technology in the conservation breeding 
effort. 
 No success can be achieved without obstacles and difficulties. Therefore, 
veterinarian, Dr. Siriaroonrat has adopted the principle of His Majesty King 
Bhumibol on “understanding, accessing and developing” in his work. He believes 
that each animal’s nature must be understood and staff must enhance the 
development of existing knowledge and technology. The key to success starts from 
good planning. Publication in academic journal is not the goal of this research, 
rather, creation of new generations of researchers with expertise is the most 
important legacy. 
 The success of this clouded leopard artificial insemination is considered as the 
first step toward progress. The knowledge can be extended to other animals. 
Currently, many countries such as Japan, Taiwan, France, and Germany, have 
expressed interests in exhibiting the clouded leopards in their countries. Therefore, 
clouded leopards can be considered an envoy or ambassador for wild animal 
conservation. Besides elephants and tigers, Thai people should pay more attention 
to clouded leopards. Many are still unaware of the clouded leopards, a medium-size 
leopard with many interesting characteristics. The story of the clouded leopards can 
be used as a medium for conservation 
and education, as well as to level 
up the research and conservation 
efforts on wild animals to 
reach the international level. 
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	 ระบบการวิ เคราะห ์ผลกระทบสิ่ งแวดล ้อม	
(Environmental	 Impact	Assessment	 :	 EIA)	 เป็น
กลไกส�าคัญในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันอาจ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการท่ีส�าคัญ	 โดยท�าการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น	และก�าหนดมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมดงักล่าวไว้ล่วงหน้า	
ทั้ งนี้ ป ระ เทศไทยได ้ มี กฎหมายก� าหนดให ้ มี ก าร 
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ในพระราชบัญญัติ 
ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	2518	
และต่อมาในปี	พ.ศ.	2524	ได้มีประกาศก�าหนดประเภท
และขนาดของโครงการที่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งขณะนั้นมีการก�าหนดให้มี
โครงการจ�านวน	10	ประเภทต้องจัดท�ารายงานฯ	ปัจจุบัน
ได้มีการประกาศเพิ่มเติม	รวม	36	ประเภทโครงการ	และ
ยังมีประกาศก�าหนดโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพท่ีต้องจัดท�ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีก	11	ประเภทโครงการ	
	 ส�าหรับประเทศญี่ปุ่นได้น�าระบบ	EIA	มาใช้ครั้ง
แรกในปี	พ.ศ.	2515	โดยยังไม่ได้ออกเป็นกฎหมาย	โดย
จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�าหรับ

อินทิรา	เอื้อมลฉัตร*

งานด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภค	เช่น	ท่าเรือ	ถมทะเล	
โรงไฟฟ ้า	 และรถไฟความเร็วสูง 	 (Shinkansen)	 
ต่อมาประเทศญี่ปุ ่นได ้เสนอกฎหมายชื่อ	 EIA	 Bill	 
ในปี	พ.ศ.	2524	แต่กฎหมายดังกล่าวไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี	
จึงได้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีก�าหนดมาตรฐานการท�า
รายงาน	EIA	ในปี	พ.ศ.	2527	นอกจากนี้	 ในส่วนรัฐบาล
ท้องถิ่น	ก็ได้มีการออกกฎหมาย	ค�าสั่ง	หรือแนวทางการ
ด�าเนินงาน	EIA	ในระดับท้องถิ่นเอง
	 ต่อมาภายหลังประเทศญี่ปุ่นได้มีการส่งเสริมให้มี
การจัดท�ารายงาน	EIA	โดยได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	Basic	
Environmental	Law	ในปี	พ.ศ.	2536	และภายหลังได้มี
การตรากฎหมายชื่อ	EIA	Law	ในปี	พ.ศ.	2540	นับตั้งแต่
การตรากฎหมาย	EIA	 ได้มีโครงการต่างๆ	จ�านวน	142	
โครงการ	 เป็นโครงการในสาขาด้านถนน	 โรงไฟฟ้า	และ
อืน่ๆ
	 ในปี	พ.ศ.	2554	มีการแก้ไขกฎหมาย	EIA	Law	
โดยมีการก�าหนดเพ่ิมเติมในเร่ือง	การจัดท�าเอกสารเพื่อ
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมขั้นต้น	 เรียกว่า	 Primary	
Environmental	 Impact	Consideration	และก�าหนด
ให ้มีการท�ารายงานผลของมาตรการลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	(Impact	Mitigation	Reporting)

ระบบการวิเคราะห์
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเทศญ่ีปุ่น

*	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
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 Environmental Impact Assessment (EIA) is 
an important method for preventing possible 
adverse impacts on the environment caused by 
development projects. It is carried out by analysing 
potential adverse environmental impacts that may 
occur and preparing preventive and mitigating 
measures in advance. In Thailand, EIA was a legal 
requirement in the Enhancement and Conservation 
of National Environmental Quality Act, B.E.2518 
(1975). Later in 1981, a notification specifying the 
types and sizes of projects requiring an EIA report 
was published, covering 10 types of projects. 
Further notifications have expanded the coverage 
to 36 types of projects. In addition, there is a 
notification determining 11 types of projects or 
activities which may seriously affect communities 
with respect to the environment, natural resources, 
and public health that require an EIA report.
 In Japan, the EIA system was first introduced 
in 1972, albeit not as a piece of legislation. An EIA 
report was required for public utility construction 

Environmental Impact 
 Assessment (EIA) 
   in Japan

Indhira Euamonlachat*

* Senior Environmental Expert, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

projects, such as ports, land reclamation, power 
plants, and high speed railways (Shinkansen). The 
Environmental Impact Assessment Bill was 
proposed in 1981, but failed to pass. The Cabinet, 
thus, adopted a resolution concerning the standard 
of EIA reporting in 1984. Local governments also 
have their own laws, regulations, or guidelines 
which are applied locally.
 Japan later promoted EIA by stipulating in 
the “Basic Environmental Law” enacted in 1993 
and subsequently the Environmental Impact 
Assessment Law was enacted in 1997. Since the 
enactment of the EIA law, there have been 142 
projects of road and power plant construction as 
well as other types of projects.
 In 2011, an amendment to the EIA Law was 
made allowing an addition of the preparation of 
Primary Environmental Impact Consideration 
which requires a conduct of Impact Mitigation 
Reporting.
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ตารางที่ 1	 การก�าหนดประเภทและขนาดโครงการตาม	Class	1	และ	Class	2

 ประเภท Class 1 (จ�าเป็นต้องท�า EIA)
Class 2 (ต้องมีการพิจารณาเป็นราย
โครงการว่าต้องจัดท�า EIA หรือไม่)

1. ถนน
ทางด่วนระดับชาติ ทุกขนาด

ทางด่วนระดับเมือง 4	เลน	หรือมากกว่า

ถนนระดับชาติ 4	เลน	หรือมากกว่า,	10	กิโลเมตร	หรือ
ยาวกว่า

4	เลน	หรือมากกว่า,	7.5-10	กิโลเมตร

ถนนขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าไม้ 2	เลน	หรือมากกว่า,	20	กิโลเมตร	หรือ
ยาวกว่า

4	เลน	หรือมากกว่า,	15-20	กิโลเมตร

2. แม่น�้า		
เขื่อน,	ฝาย

พื้นที่เก็บน�า้	100	เฮคแตร	์ 
หรือใหญ่กว่า

พื้นที่เก็บน�า้	75-100	เฮคแตร	์หรือ
ใหญ่กว่า

คลองผันน�้า,	การพัฒนาที่เกี่ยวกับทะเลสาบ พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง	100
เฮคแตร์	หรือใหญ่กว่า

พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง	75-100
	เฮคแตร์	หรือใหญ่กว่า

3. ทางรถไฟ
รถไฟความเร็วสูง	(Shinkansen) ทุกขนาด

รถไฟ,	ราง 10	กิโลเมตร	หรือยาวกว่า ความยาว	7.5-10	กิโลเมตร

4. สนามบิน ทางวิ่ง	2,500	เมตร	หรือยาวกว่า ทางวิ่ง	1,875-2,500	เมตร

5. โรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า	Hydraulic ก�าลังผลิต	30,000	กิโลวัตต์	หรือ	มากกว่า ก�าลังผลิต	22,500–30,000	กิโลวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ก�าลังผลิต	150,000	กิโลวัตต์	หรือ
มากกว่า

ก�าลังผลิต	112,500–150,000	กิโลวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังใต้พิภพ ก�าลังผลิต	10,000	กิโลวัตต์	หรือมากกว่า ก�าลังผลิต	7,500–10,000	กิโลวัตต์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทุกขนาด

6. สถานที่ก�าจัดขยะ พื้นที่	30	เฮคแตร	์หรือมากกว่า พื้นที่	25-30	เฮคแตร์

7. ที่ฝังกลบขยะ	และการฟื้นฟูพื้นที่กลับมา
ใช้ใหม่

พื้นที่มากกว่า	50	เฮคแตร์ พื้นที	่40-50	เฮคแตร์

8. โครงการปรับปรุงที่ดิน พื้นที่	100	เฮคแตร	์หรือมากกว่า พื้นที่	75–100	เฮคแตร์

9. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยใหม่

พื้นที่	100	เฮคแตร์	หรือมากกว่า พื้นที่	75–100	เฮคแตร์

10. โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม พื้นที่	100	เฮคแตร์	หรือมากกว่า พื้นที่	75–100	เฮคแตร์

11. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค 
เมืองใหม่

พื้นที่	100	เฮคแตร	์หรือมากกว่า พื้นที่	75–100	เฮคแตร์

12. โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่	100	เฮคแตร	์หรือมากกว่า พื้นที่	75–100	เฮคแตร์

13. การพัฒนาที่ดินเพื่ออยู่อาศัย	หรือ
อุตสาหกรรม	โดยหน่วยงานพิเศษ

พื้นที่	100	เฮคแตร	์หรือมากกว่า พื้นที่	75–100	เฮคแตร์

ขั้นตอน EIA ของประเทศญี่ปุ่น
 1. การกลั่นกรองโครงการที่ต้องจัดท�ารายงาน 
EIA (Screening)
	 ประเทศญี่ปุ ่นใช ้ระบบ	 l ist	 รายการในการ 
กลั่นกรองโครงการ	 โดยแบ่งรายการโครงการออกเป็น	 

2	class	คือ	class	1	และ	class	2	โครงการที่เข้าข่ายตาม	
class	1	ต้องจัดท�ารายงาน	EIA	และโครงการที่เข้าข่าย
ตาม	 class	 2	 ต้องได้รับการพิจารณาตัดสิน	 (judge)	 
ว่าต้องจัดท�ารายงาน	EIA	หรือไม่	โดยผู้พิจารณาตัดสินคือ	
หน่วยงานอนุญาต	หรือหน่วยงานท้องถิ่น
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EIA Procedures in Japan
 1. Screening of projects that require EIA 
(Screening)
 Japan employs a list system in their project 
screening by categorizing all projects into 2 classes; 

Class 1 and Class 2. Projects that fall under Class 1 
require an EIA report while Class 2 projects will be 
judged whether or not an EIA report is needed. The 
judgement is made by the permitting agency or 
local authority.

Table 1 Types and sizes of projects under Class 1 and Class 2

Type Class 1 (requires EIA)
Class 2 (The necessity of EIA is 

judged per project)

1. Road

National expressway All sizes

 

Metropolitan expressway 4 lanes or more

National road 4 lanes or more, 10 km or longer 4 lanes or more, 7.5 km - 10 km

Large-scale forest road 2 lanes or more, 20 km or longer 4 lanes or more, 15-20 km

2. River  

Dam, weir Reservoir area of 100 hectares or more Reservoir area of 75-100 hectares or 

more

Diversion channel, lake-related 

development

Area of land alteration larger than 100 

hectares

Area of land alteration between 

75-100 hectares

3. Railway

High speed train (Shinkansen) All

Railway, train track 10 km or longer 7.5-10 km

4. Airport Runway 2,500 m  or longer Runway 1,875-2500 m

5. Power plant

Hydraulic plant Output of 30,000 kilowatts or more Output between 22,500-30,000 

kilowatts

Thermal power plant Output of 150,000 kilowatts or more Output between 112,500-150,000 

kilowatts

Geothermal power plant Output of 10,000 kilowatts or more Output between 7,500-10,000 

kilowatts

Nuclear power plant All

6. Waste disposal site Area of 30 hectares or more Area between 25-30 hectares

7. Landfill and reclamation Area of 50 hectares or more Area between 25-30 hectares

8. Land readjustment project Area of 100 hectares or more Area between 75-100 hectares

9. New residential area development project Area of 100 hectares or more Area between 75-100 hectares

10. Industrial estate development project Area of 100 hectares or more Area between 75-100 hectares

11.  New town infrastructure development 

project

Area of 100 hectares or more Area between 75-100 hectares

12. Distribution centre complex development 

project

Area of 100 hectares or more Area between 75-100 hectares

13. Residential or industrial land development 

by specific organisations

Area of 100 hectares or more Area between 75-100 hectares
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	 นอกจากน้ี	 กรณีการวางแผนท�าท ่าเทียบเรือ	 
ท่ีมีการน�าพื้นที่กลับมาใช้หรือขุดลอก	 300	 เฮคแตร์	 
หรือมากกว่า	ต้องท�ารายงาน	EIA	ด้วย
 2. ผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงาน 
	 เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานใน
การจดัท�ารายงานเอง	เนือ่งจากรายงาน	EIA	เป็นกระบวนการ 
ที่น�าเอาข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม	ผนวกเข้าไว้กับการ
ออกแบบโครงการ	ผ่านการแลกเปลีย่นข้อมลู	ความคดิเหน็	
และเนื่องจากเจ้าของโครงการเป็นผู้ที่รู ้ดีที่สุดเกี่ยวกับ
โครงการที่ เสนอและอยู ่ในฐานะที่ดีที่สุดในการปรับ
เปลี่ยนโครงการ
 3. ก า รพิ จ า รณาด ้ าน ส่ิ งแวดล ้ อมขั้ นต ้ น 
(Primary Environmental Impact Consideration)
	 P r i m a r y 	 E n v i r o nme n t a l 	 I m p a c t	
Considerat ion	 ช ่วยในการพิจารณาป ัจจัยด ้าน 
สิ่งแวดล้อมตั้งแต ่ระยะเริ่มแรก	 เอกสาร	 Primary	
Environmental	 Impact	Consideration	จะรวบรวม
โดยเจ้าของโครงการตาม	class	1	ประกอบด้วยข้อมูล
ตามหัวข้อการประเมินซึ่งจะได้รับการพิจารณาถึงการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเลือกที่ตั้ง
โครงการ	 รวมทั้งขนาด	 และเรื่องทางเลือกของแผน 
เกี่ยวกับที่ตั้งโครงการ	ขนาด	และเรื่องอื่นๆ	จะถูกน�ามา 
เปรียบเทียบกัน	ความคิดเห็นของประชาชน	ผู้เชี่ยวชาญ	
หน่วยงานในท้องถิ่น	และอื่นๆ	จะพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่ งแวดล ้อมท่ีมีชีวิต	 สิ่ งแวดล ้อม 
ทางธรรมชาติและที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากโครงการ

	 ผลของ	 Primary	 Environmental	 Impact	
Consideration	 เจ้าของโครงการต้องน�ามาใช้ในการ
ก�าหนดขอบเขตการศึกษา	 (scoping)	 ของการจัดท�า
รายงานขั้นต่อไป	ทั้งนี้	 เจ้าของโครงการใน	 class	 2	
สามารถสมัครใจท�าขั้นตอน	Primary	Environmental	
Impact	Consideration	ได้
 4. การพิจารณาตัดสินใจ กรณีโครงการเข้าข่าย
ตาม class 2 
	 กระบวนการที่ต้องใช้ในการตัดสินใจว่าต้องท�าจัด
ท�ารายงานหรือไม่	กรณีเป็นโครงการใน	class	2	ซึ่งบาง
โครงการอาจมีขนาดเล็ก	แต่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ส�าคัญ	หรือมี
ลักษณะการด�าเนินโครงการท่ีพิเศษ	ก็อาจมีผลกระทบได้	
การพิจารณาจะท�าเป็นกรณีๆ	ไป
	 การตัดสินใจท�าโดยหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต	
เช ่น	 การตัดสินใจโครงการถนน	 ท�าโดยกระทรวง
สาธารณูปโภค	ขนส่งและการท่องเท่ียว	การตัดสินใจ
โครงการโรงไฟฟ้าจะตัดสินใจโดยกระทรวงเศรษฐกิจ	 
การค้า	และอตุสาหกรรม	เป็นต้น	ในการตดัสินใจ	ความเห็น
จากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีถึงสถานการณ์
ของพื้นที่จะต้องได้รับการน�าไปพิจารณาด้วย
 5. กระบวนการก�าหนดขอบเขตการศึกษา 
(Scoping)
	 กรณีโครงการก่อสร้างถนน	ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น	
อาจแตกต่างกันระหว่างถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ	์
เต็มไปด้วยภูเขา	 และถนนที่ผ ่านเข้าไปในพ้ืนที่ที่ ใน 
เขตเมือง	 ท่ีมีการพัฒนาสูงและมีปัญหามลพิษในอากาศ	
ด้วยเหตุนี้	การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม	จึงมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่หรือท้องถิ่น	และสาระ
ของโครงการ	 จึงต้องมีโอกาสที่จะรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและรัฐบาลท้องถิ่นก่อนการตัดสินใจที่จะลงมือ
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 In addition, port and harbour planning with a 
total reclaimed and excavated land of 300 hectares 
or more also requires an EIA report.
 2. Implementation of EIA
 The project proponent is responsible for the 
preparation of an EIA report. This is because EIA is 
the process for putting environmental considerations 
into the project design through an exchange of 
views and information among the entities 
concerned, and because project proponents know 
best about proposed projects and are thus in the 
best position to modify the project.
 3. Pr imary Environmental  Impact 
Consideration
 Primary Environmental Impact  Consideration 
aids the consideration of environmental impact 
from an early stage. Documents regarding the 
Primary Environmental Impact Consideration will 
be gathered by proponents of Class 1 projects. 
These documents consist of information for each 
topic for environmental evaluation from location 
planning, sizes, and options with regards to 
location, size, and other issues relating to the 
project. These options will then be compared. 
Opinions from the public, technical experts, local 
authority, and others shall be considered with 
regard to potential impacts to the biotic environment, 
natural environment, and impact that may occur 
from the proposed project.
 The project proponent will use the result of 
the Primary Environmental Impact Consideration 
in the scoping process in the next stage. However, 
Primary Environmental Impact Consideration is 
voluntary for the proponent of project under Class 2.

 4. Judgement of Class 2 projects 
 There is a procedure in place to decide 
whether or not a Class 2 project requires an EIA 
report. This is because some projects might be 
small in size but could be located in an important 
area or their operation may cause certain impacts. 
The consideration of which will be done individually 
on a case-by-case basis.
 The judgment is made by the relevant 
permitting agency in accordance with the judgment 
criteria (for example, decisions on road projects are 
made by the Ministry of Infrastructure, Land and 
Transport; decisions on power plant projects by the 
Ministry of Economy, Trade and Industry, etc.). In 
making the judgment, opinions from the prefectural 
governor who is well-acquainted with the local 
situation should be taken into consideration.
 5. Procedure for the draft of the assessment 
method (Scoping)
 With regard to road construction projects, for 
example, the issues to be dealt with in environmental 
impact assessment will be different from road 
projects proposed in a nature-rich mountainous 
region and others proposed in an intensively 
developed and air-polluted urban region. Therefore, 
environmental impact assessment is different 
depending on area or location and the project itself. 
The public and local government participation is 
required from an early stage before conducting an 
EIA. These opinions are taken into consideration in 
selecting the evaluation items, and as a result the 
project can be assessed in a more site-oriented way. 
This stage of the process is called “Scoping”.  
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ประเมินผลกระทบ	 โดยการรวบรวมความคิดเห็นต้ังแต่
ขั้นต้น	ความคิดเห็นเหล่านี้สามารถน�ามาพิจารณาในการ
เลือกประเด็นที่จะต้องประเมิน	 และผลของโครงการ
สามารถได้รับการประเมินให้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น	
กระบวนการนี้เรียกว่า	Scoping
 6. การส�ารวจ คาดการณ์ และการประเมิน 
ผลกระทบ และการก� าหนดมาตรการที่ จ� า เป ็น 
(Assessment)
	 เจ้าของโครงการจะท�าการส�ารวจ	คาดการณ์และ
การประเมินผลกระทบสอดคล้องกับวิธีการที่ตัดสินใจไว้
ต้ังแต่ขั้น	Scoping	รวมท้ังพิจารณามาตรการที่จ�าเป็นใน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
 7. กระบวนการในขัน้ร่างรายงาน (Draft EIS)
	 หลังจากท�าการส�ารวจ	 คาดการณ์	 และการ
ประเมินผลกระทบเรียบร้อยแล้ว	กระบวนการต่อไปคือ
	 เจ้าของโครงการจะจัดเตรียมร่างรายงาน	 เรียกว่า	
draft	EIS	ซึ่งอธิบายผลของการศึกษา	และมาตรการของ
โครงการ	และส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายกเทศมนตรี	 เจ้าของโครงการจะต้องประกาศและ 
เป ิดเผยเอกสารต ่อสาธารณชน	 ณ	 สถานที่ท�าการ 
ของราชการในท้องถิ่น	และส�านักงานโครงการ	 เป็นเวลา
หนึ่งเดือน	ภายในระยะเวลาดังกล่าว	จะมีการจัดประชุม
เพ่ืออธิบายเนื้อหาสาระของ	 draft	 EIS	 บุคคลผู ้ซึ่งมี 
ความเห็นเกี่ยวกับ	draft	EIS	สามารถเสนอความเห็นได้
	 เจ ้ าของโครงการส ่ งสรุปความเ ห็นที่ ได ้ รับ 
ต่อรัฐบาลในระดับจังหวัดและระดับเทศบาล	หลังจากนั้น	
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแสดงความเห็นหลังจากได้รับความ
เห็นจากนายกเทศมนตรีแล้ว	 ในขณะที่จะต้องพิจารณา
ความเห็นจากสาธารณะด้วย
 8. กระบวนการจัดท�า EIS
	 หลังจากการท�า	draft	EIS	 เสร็จสมบูรณ์	 เจ้าของ
โครงการจะตรวจดูความเห็นที่ได้รับ	ทบทวนร่างรายงาน	
และจัดท�าเป็น	EIS	หลังจากนั้น	EIS	จะถูกส่งไปที่หน่วย
งานที่มีอ�านาจ	 (เช่น	กระทรวงสาธารณูปโภค	ที่ดินและ
การขนส่ง	กรณีเป็นโครงการถนน	หรือสนามบิน)	และ
กระทรวงสิ่งแวดล้อม	หลังจากนั้นกระทรวงสิ่งแวดล้อม
จะแสดงความเห็นไปยังหน่วยงานที่มีอ�านาจ	หน่วยงานท่ี
มีอ�านาจจะพิจารณาความเห็นของกระทรวงสิ่งแวดล้อม	
และจะแจ้งความเห็นของตนให้เจ้าของโครงการทราบ

	 เจ้าของโครงการจะทบทวน	EIS	ตามความเห็นดัง
กล่าว	จัดท�า	Final	EIS	และประกาศ	เปิดเผย	เอกสารดัง
กล่าวให้บุคคลใดๆ	สามารถพิจารณาหรือตรวจสอบได้	 
ณ	 สถานท่ีท�าการของราชการในพ้ืนที่หรือท ้องถิ่น	 
และส�านักงานของเจ้าของโครงการ	 เป็นเวลาหนึ่งเดือน	
ท้ังนี้	จนกว่าจะสิ้นสุดเวลาที่เปิดเผย	EIS	ต่อสาธารณชน	
เจ้าของโครงการไม่สามารถด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกีย่วกบัโครงการได้
 9. การส�ารวจเพื่อติดตามตรวจสอบ
	 การส�ารวจเพื่อติดตามตรวจสอบ	 เป็นการส�ารวจ
เพื่อจะประเมินสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน
การก่อสร้าง	 และข้ันตอนเปิดด�าเนินการ	 การส�ารวจ 
เพื่อติดตามตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม	เมื่อ	1)	มีความไม่แน่นอนในการคาดการณ์สูง	
2)	 ความช�านาญ	 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลกระทบ 
ไม่มากพอหรือยังเป็นที่สงสัย	 ท้ังนี้	 ผลของการส�ารวจ 
เพื่อติดตามตรวจสอบ	มักจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ระบบ EIA ของประเทศญีปุ่น่ ในระดบัท้องถิน่
	 ในระดับท้องถิ่น	มีการออกกฎเกี่ยวกับ	EIA	เฉพาะ
ท้องถิ่น	 โดยท้องถิ่นอาจมีการด�าเนินการเพ่ิมจาก	 EIA	
Law	ดังนี้
	 1)	เพิ่มเติมโครงการที่ต้องมีการจัดท�ารายงาน	EIA
	 2)	ประยุกต์ใช้ระบบ	EIA	กับโครงการขนาดเล็ก
	 3)	จัดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชน
	 4)	จัดเตรียมกระบวนการให้มีบุคคลที่	 3	 ในการ
ประเมิน
	 5)	ก�าหนดให้มีการติดตามประเมินผลหลังจากที่
โครงการได้ผ่านกระบวนการแล้ว
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 6.  Survey, forecast and evaluation 
of possible impacts and development of 
countermeasures needed (Assessment)
 The project proponent carries out a survey, 
forecast and evaluation of the environmental 
impacts in accordance with the method decided 
through the scoping procedure, and considers the 
measures necessary to protect the environment.
 7. Draft Environmental Impact Statement 
(EIS)
 Following the survey, forecast and evaluation 
process, the next procedure is to listen to opinions 
concerning the results of the assessment. 
 The project proponent prepares the Draft EIS 
that explains the assessment results and its approach 
to addressing environment protection. The Draft 
EIS is then submitted to the local governor and the 
municipal mayor. The project proponent must 
notify and make the document available to the 
public at the local government office and project’s 
office for one month. During this period, meetings 
are held to explain the content of the Draft EIS so 
comments on the Draft EIS can be made. 

 The project proponent will summarise all the 
comments received as well as its response to 
provincial and local governments. The governor 
shall then provide his/her opinion following a 
comment from the mayor while also taking into 
account the opinion from the general public.
 8. Procedure for the EIS
 Following the completion of the Draft EIS, 
the project proponent will examine all comments 
regarding the draft and compose an EIS report. The 
EIS report will be submitted to the relevant 
permitting authority (for example, to the Minister 
of Infrastructure, Land and Transport in case of 
roads or airports), as well as to the Minister of the 
Environment, and it is examined from the viewpoint 
of environmental protection. The Ministry of 
Environment will then send its comments on the 
report to the relevant authority. The relevant 
authority will consider the comments from the 
Ministry of Environment and report its findings to 
the project proponent.
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ประเด็นที่มีความแตกต่างกันระหว่างระบบ 
EIA ของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย 
	 เมื่อเปรียบเทียบระบบ	EIA	ของประเทศญี่ปุ่นกับ
ประเทศไทย	พบความแตกต่างในหลายประเด็น	ได้แก่
	 1)	ระบบ	EIA	ของประเทศญี่ปุ่น	แม้โครงการเข้า
ข่ายตาม	Class	1	แล้ว	กฎหมายก�าหนดให้โครงการต้องท�า	
Primary	 Environmental	 Consideration	 หรือ 
ใกล้เคียงกับรายงาน	 IEE	 โดยเป็นการท�าเพื่อน�าไปสู ่ 
การก�าหนด	Scoping	ของรายงาน	EIS	ต่อไป
	 2)	กรณีโครงการอยู ่ใน	 Class	 2	 (อาจต้องท�า/ 
ไม่ต้องท�า	EIS)	หน่วยงานอนุญาตจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้อง
ท�าหรือไม่
	 3)	EIA	ประเทศญี่ปุ่น	จะมีการน�ารายงานไปเปิด
เผยแก่สาธารณชนเพื่อให้ความเห็นตั้งแต่ข้ัน	Scoping	
Report,	Draft	EIS	report	และ	Final	EIS

	 4)	EIA	 ประเทศญี่ปุ ่นเน้นการให้จังหวัด	 และ
เทศบาล	 ในการให้ความเห็นต่อรายงาน	 โดยเจ้าของ
โครงการต้องส่ง	Scoping	Report,	Draft	EIS	 report	
และ	Final	EIS	ให้จังหวัดและเทศบาล		โดยที่จังหวัดและ
เทศบาลจะต้องพิจารณาให้ความเหน็ภายในเวลาทีก่�าหนด
รวมท้ังต้องพิจารณาความเห็นของสาธารณชนด้วย	ทั้งนี้
กระทรวงส่ิงแวดล้อม	และหน่วยงานอนุญาตจะเข้ามาให้
ความเห็นในช่วงท้าย	เมื่อเป็นรายงาน	EIS	แล้ว
	 5)	หลังจากกระทรวงส่ิงแวดล้อม	และหน่วยงาน
อนุญาตให้ความเห็นแล้ว	เจ้าของโครงการต้องไปปรับปรุง
รายงานเป็น	 Final	 EIS	 แล้วเปิดเผยให้ประชาชนให้ 
ความเห็นอีกภายใน	1	เดือน
	 6)	ประเทศญี่ปุ่นนอกจากมีกฎหมาย	EIA	ในระดับ
รัฐบาลกลางแล้วยังมีกฎหมาย	EIA	ในระดับท้องถิ่นด้วย
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 The project proponent will review the EIS 
report in accordance with comments and prepare 
the Final EIS. The Final EIS will be made available 
and disclosed to any person that wishes to examine 
or review it at a local government office and the 
project’s office for one month. The project 
proponent may not conduct any activity relating to 
the project until the period of EIS disclosure to the 
public expires.
 9. Follow-up survey
 A follow-up survey is a survey to assess 
environmental  conditions at  the stage of 
construction and operation of the project. A follow-
up survey is conducted as part of environmental 
protection measures when there is: 1) a high level 
of uncertainty in the forecasting; 2) inadequate or 
unquestionable expertise with regard to preventive 
measures. Results of the follow-up survey are 
usually made available to the general public.

Japan’s EIA System at the Local Level
 At the local level, the local government 
could introduce additional requirement on top of 
the EIA Law as follows: 
 1. Additional project types which require an 
EIA report.
 2. The application of EIA to small-scale 
projects.
 3. Public hearing to be held in order to scale 
for the public’s opinions.
 4. Providing procedures regarding third-
party organisation evaluation.
 5. Requiring post-evaluation/follow-up 
monitoring of projects.

 Differences between EIA system in Japan 
and Thailand 
 There are several differences when comparing 
the EIA system in Japan and Thailand as follows:
 1)  In Japan’s EIA system, even though a 
project falls under Class 1, the law requires a 
Primary Environmental Consideration or report 
similar to Initial Environmental Examination (IEE) 
for such projects before conducting a Scoping of 
EIA report.
 2)  For Class 2 projects (may/may not require 
EIA), the permitting authority will decide whether 
or not an EIA needs to be conducted.
 3) For EIA in Japan, reports will be disclosed 
to the general public for comments from the 
Scoping Report, Draft EIS report and Final EIS. 
 4)  EIA in Japan emphasizes that provincial 
and local governments provide their comments 
regarding the reports. The project proponent must 
submit a Scoping Report, Draft EIS and Final EIS 
to provincial and local governments who will then 
comment on the report within a specified timeframe. 
Public opinions are also considered. The Ministry 
of Environment and permitting authority will 
provide comments following the completion of the 
EIA report.
 5) After comments from the Ministry of 
Environment and permitting authority are provided, 
the project proponent will amend its report and 
prepare the Final EIS report to be made available to 
the public for further comments within 1 month.
 6)  In addition to EIA Law at the central 
government level, Japan also enacts local EIA law.
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	 อนสุญัญาว่าด้วยพืน้ท่ีชุม่น�า้	หรอื	อนสุญัญาแรมซาร์	
(Ramsar	Convention)	 เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล	 
ซ่ึงก�าหนดกรอบการท�างานส�าหรับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ	 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู ่อาศัยซึ่งเป็นพื้นที่ 
ชุ่มน�า้	โดยอนสุญัญาฯ	ได้ก�าหนดค�านยิามของพืน้ทีชุ่ม่น�า้ไว้	
คือ	 “พื้นที่ลุ ่ม	 พื้นที่ราบลุ ่ม	 พื้นที่ลุ ่มชื้นแฉะ	 ฉ�่าน�้า	 
มีน�้าท่วม	มีน�้าขัง	พื้นที่พรุ	พื้นที่แหล่งน�้า	ทั้งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น	ทั้งที่มีน�้าขังหรือท่วม
อยู่ถาวรและชั่วคราว	ทั้งที่เป็นแหล่งน�้านิ่ง	และน�้าไหล	ทั้ง
ท่ีเป็นน�้าจืด	น�้ากร่อย	และน�้าเค็ม	รวมไปถงึพืน้ทีช่ายฝ่ัง
ทะเล	และพื้นที่ของทะเล	 ในบริเวณซึ่งเมื่อน�้าลงต�่าสุดมี
ความลกึของระดบัน�า้ไม่เกนิ	6	เมตร”	
	 ดังนั้น	หากมองในบริบทของประเทศไทย	พื้นที่ที่มี
ลักษณะจัดได้ว่าเป็นพื้นท่ีชุ่มน�้า	 เช่น	ห้วย	หนอง	คลอง	
บึง	แม่น�้า	 ล�าธาร	แคว	ชายคลอง	ทะเลสาบ	แอ่ง	กุด	
กว๊าน	บุ่ง	ทาม	และพื้นที่ชุ่มน�้าชายฝั่งทะเล	เช่น	หาดหิน	
หาดทราย	หาดโคลน	หาดเลน	ปะการัง	แหล่งหญ้าทะเล	
อ่าว	ดินดอนสามเหลี่ยม	ชะวากทะเล	ป่าพรุ	ป่าชายเลน	
และยงัมคีวามหมายรวมถงึ	พืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่นษุย์สร้างข้ึนด้วย	
เช่น	นาข้าว	นากุง้	นาเกลอื	บ่อปลา	อ่างเกบ็น�า้	เป็นต้น	

สถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�้าไทย 

 พื้นที่ชุ่มน�้าจึงเป็นพื้นที่รอยต่อของระบบนิเวศบก
และระบบนิเวศน�้า	ท�าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงมาก	 เนื่องจากพื้นที่ชุ ่มน�้าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	และ
แหล่งหากินของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ทั้งบนบก	และอาศัย
อยู่ในน�้า	มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตทั้งของมนุษย์	พืช	สัตว	์
ทั้งทางนิเวศวิทยา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม

สถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�้าระดับโลก
	 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่ชุ ่มน�้าของ
โลก	พ.ศ.	2557	โดยคณะท�างานทบทวนทางวิทยาศาสตร์
และวชิาการของอนสุญัญาว่าด้วยพืน้ทีชุ่ม่น�า้	(STRP)	ทีศ่กึษา
ข้อมูลจากรายงานการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ ่มน�้าจ�านวน	
189	 ฉบับ	พบว่า	 การสูญเสียพื้นที่ชุ ่มน�้าธรรมชาติใน 
ระยะยาว	มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ	54-57	แต่การสูญ
เสียได้เพิ่มสูงถึงร้อยละ	87	ตั้งแต่ป	ีค.ศ	1970	นอกจากนี้
ยังพบว่า	อัตราการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน�้าระหว่างศตวรรษที่	
20	และ	21	เพิ่มขึ้น	3.7	เท่า	โดยมีการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน�้า
คดิเป็นร้อยละ	64-71	ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1900	การศกึษานีย้งัช้ี
ให้เห็นว่าในศตวรรษที่	 20	การเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่
ชุม่น�า้ธรรมชาตแิหล่งน�า้ในแผ่นดนิ	เกดิในอตัราเร่งทีส่งูกว่า

วัลลภ	ปรีชามาตย์*

* นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ

 ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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State of Wetlands
   in Thailand

Wanlop Preechamart*

* Envivonmentalist, Professional Level

 Biological Diversity Divison, Office of Natural Resources and Enviromneintal Policy and Planning

 The Convention on Wetlands, also known as 
the Ramsar Convention, is an intergovernmental 
treaty that provides the framework for national 
action and international cooperation for the 
conservation and wise use of wetlands and their 
resources. The convention defines wetlands as 
“areas of marsh, fen, peatland or water, whether 
natural or artificial, permanent or temporary, with 
water that is static or flowing, fresh, brackish or 
salt, including areas of marine water the depth of 
which at low tide does not exceed six metres". 
 Therefore, in Thailand, examples of wetlands 
include many ecosystems such as streams, rivers, 
canals, lakes, as well as coastal areas such as 
rock beaches sandy beaches mudflats, coral reefs, 
peatlands, seagrass beds, bay, river deltas, estuaries, 
swamps, mangroves forests. Additionally, wetlands 
include man-made area such as rice paddies, 
shrimp farms, salt fields, fish ponds, and reservoirs. 

 Wetlands are the crucial connection for 
terrestrial ecosystems and aquatic ecosystems, 
as wetlands provide habitat and shelter for both 
land and aquatic organism and are vital to lives of 
human beings, and animals, for ecology, economy, 
and society.

State of the Global Wetlands
 The state of global wetlands, obtained by 
the Scientific and Technical Review Panel (STRP) 
of the Ramsar Convention, through a study of 189 
reports of changes in wetlands in 2014, shows the 
loss of 87% of wetlands since 1970. The loss rate 
between the 20th and 21st century had increased by 
3.7 times. In the 20th century, 64-71% of wetlands 
were lost. It also shows that in the 20th century, 
changes in inland wetlands occurred at faster rate 
than coastal wetlands. The global changes and 
loss of wetlands is occurring continuously, and is 
especially at the alarming rate in Asia. 
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การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชุ่มน�้าธรรมชาติท่ีเป็นชายฝั่งทะเล	
โดยการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียดังกล่าวยังคงด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งโลก	และด�าเนินไปอย่างรวดเร็วใน
ทวีปเอเชีย
	 ในขณะที่รายงาน	Global	Biodiversity	Outlook	
ฉบับที่	 4	 (GBO-4)	 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ชุ ่มน�้าตาม
ธรรมชาติ	ทั้งพ้ืนที่ชุ่มน�้าในแผ่นดิน	 (inland	wetland)	
และพื้นที่ชุ่มน�้าชายฝั่งทะเล	(marine/coastal	wetland)	
ของโลกลดลง	นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1970	ดังแสดงในภาพที่	1	

 ปัจจัยทางอ้อม	 ได้แก่	 การเพิ่มจ�านวนประชากร
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 เม่ือพิจารณาจากดัชนีสิ่งมีชีวิต	 2014	 (Living	
Planet	Index)	ในภาพที่	2	ซึ่งจัดท�าโดย	กองทุนสัตว์ป่า
โลก	(World	Wildlife	Fund	–	WWF)	พบว่า	สิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้าลดลงเฉลี่ยร้อยละ	76	นับตั้งแต่ปี	
ค.ศ.	 1970-2010	 ซึ่ งคิดจากแนวโน ้มของจ�านวน
ประชากร	757	ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	นก	 สัตว์
เลื้อยคลาน	สัตว์สะเทินน�า้สะเทินบก	และปลา
 ข้อมูลการประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษ	
(2005)	พบว่า	ระบบนิเวศแหล่งน�้าในแผ่นดินและระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเล	ก�าลังเกิดการสูญเสียในอัตราที่เร็วกว่า
ระบบนิเวศประเภทอื่นๆ	และอัตราการสูญเสียดังกล่าว 
ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	ปัจจัยผลักดันท่ีส่งผล
ให้เกิดความเสื่อมโทรมและการสูญเสีย	ประกอบด้วย
 ปัจจยัโดยตรง	ได้แก่	การพฒันาระบบสาธารณปูโภค	
ได้แก่	ปรากฏการณ์ยโูทรฟิเคชัน่และมลภาวะ	การเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตที่มากเกินไป	การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร
พื้นที่ชุ่มน�้า	และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน

ภาพที่ 1	 Wetland	Global	Extent	Index

สถานการณ์พื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทย
 ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ ่มน�้า	 ครอบคลุมพื้นที่อย่าง
น้อย	36,616.16	ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นร้อยละ	7.5	ของ
พ้ืนท่ีประเทศ	โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน�า้แหล่งน�้าในแผ่นดิน	
ประมาณร้อยละ	44.8	ของพื้นท่ีชุ่มน�้าท้ังหมด	และพื้นที่
ชุ ่มน�้าชายฝั ่งทะเลอีกร้อยละ	 55.2	 โดยพื้นที่ชุ ่มน�้า 
ส่วนใหญ่	 ยังมิได้มีการศึกษาเพื่อการจัดการอนุรักษ์หลาย
พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	
จ�านวนมาก	ทั้งพื้นที่ชุ่มน�า้ประเภทหนอง	บึง	และพื้นที่ชุม่
น�้าชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเป็น
พืน้ทีเ่กษตร	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	การขยายตัวของชมุชน	
	 พื้นที่ ชุ ่ มน�้ าของประเทศไทยถูกคุกคามและ
เปล่ียนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง	จากข้อมูลแผนท่ีภาพถ่าย	
ทางอากาศสี 	 ของกรมพัฒนาที่ ดิน 	 พบว ่ า 	 ในป ี	 
พ.ศ.	2549-2552	พื้นท่ีหนอง	บึง	ทะเลสาบ	มีประมาณ	
1,527,737	ไร่	พื้นที่ลุ่มประมาณ	1,712,459	ไร่	พื้นที่พรุ	
ประมาณ	689,538	ไร่	 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับผลการ
ศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย	และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในระหว่างปี	
พ.ศ.	 2551-2555	พบว่า	พื้นที่หนอง	บึง	 ลดลงเหลือ	
1,478,310	 ไร่	 พ้ืนท่ีท่ีลุ่ม	1,350,309	 ไร่	 และพื้นที่พรุ	
เหลือเพียง	470,777	ไร่	ตามล�าดับ
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ภาพที ่2	 ดชันีสิง่มชีวีติ	ค.ศ.	2014	(Living	Planet	Index)

figure 2 Living Planet Index 2014

 The Global Biodiversity Outlook 4 (GBO-4) 
showed that natural wetlands and inland wetlands, 
as well as marine and coastal wetlands have 
declined globally since 1970, as shown in figure 1
 The living planet Index 2014 (figure 2), 
which was conducted by the World Wild Fund 
(WWF), indicates that during 1970-2010, living 
organism in wetlands reduced by 76% on average.
The data came from population trends of 757 
mammals, birds, amphibians, and fishes.

 The Millennium Ecosystem Assessment 
(MEA) in 2005 showed that inland water 
ecosystems and coastal  ecosystems were 
decreasing at much faster rate than any types of 
ecosystem. Furthermore, the rate of loss has not 
been improved. The factors that have contributed 
to deterioration and loss of wetlands include: 
 Direct factors such as infrastructure 
development, land use, eutrophication, over-
harvesting, utilization of wetlands resources, as 
well as invading of alien species. 
 Indirect factors such as population and 
economic growth. 

State of Wetlands in Thailand
 Wetlands in Thailand cover at least 36,616.16 
square kilometers, or 7.5% of the country’s area, in 
which 44.8% are inland wetlands, while 55.2% 
are coastal wetlands. Many wetlands such as 
swamps, marshes, and coastal wetlands have been 
turned into agricultural and aquacultural areas. 
While some of them have been transformed by the 
expansion of community.
 From the aerial  images of the Land 
Development Department taken during the period 
of 2006 and 2009, it is apparent that swamp, 
marsh and lake areas cover areas of 1,527,737 
rais (244,437.92 hectares) while floodplain 
and peatland cover the area of 1,712,459 rais 
(273,993.44 hectares) and 689,538 rais (110,326.08 
hectares), respectively. When the aforementioned 
data was compared with the study of Thailand 
Institute of Scientific and Technological Research 
(TISTR) and Khon Kaen University, which had 
been conducted between 2009 and 2012, it is 
showed that swamp, marsh, and lake areas were 
reduced to 1,478,310 rais (236,529.6 hectares), 
while floodplains and peatlands were reduced to 
1,350,309 rais (216,049.44 hectares) and 470,777 
rais (75,324.32 hectares), respectively.
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	 ในการศึกษาสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน�้าหนอง	บึง
น�้าจืดในพื้นที่ภาคเหนือ	ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 ในปี	พ.ศ.	2553	 โดย 
คัดเลือกพื้นที่ศึกษาจ�านวน	22	แห่ง	 เช่น	หนองบงคาย	
จ.เชียงราย	หนองเล็งทราย	และกว๊านพะเยา	จ.พะเยา	
พบว่า	มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งในด้านขนาดของพื้นที่
และทางกายภาพ	 โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน	ในช่วง	8	ปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2544	
พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นขอบเขตพืน้ทีชุ่ม่น�า้ของหนอง	บงึ	ทัง้	22	แห่ง	
มีพื้นที่รวมกัน	305,778	ไร่	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2552	ลดลง
เหลือ	120,989	 ไร่	คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ	7.6	ต่อปี	
โดยสาเหตุของการลดลงของพื้นท่ีชุ ่มน�้า	 ส่วนใหญ่ถูก
เปล่ียนแปลงเป็นการใช้ท่ีดินประเภทอื่นๆ	 หรือเพื่อ 
การเพาะปลูก	รองลงมาคือ	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	และพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้

สถานภาพทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน�า้
	 พื้นที่ชุ่มน�้าเป็นระบบนิเวศที่ผสมผสานกันระหว่าง
ระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน�้า	 ดังนั้นจึงเป็นแหล่ง
อาศัยที่ส�าคัญของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด	 ซึ่งบางชนิดก�าลัง
อยู่ในสถานะที่ถูกคุกคามอย่างยิ่ง	ได้แก่ 
 นกชายเลนปากช้อน (Spoonbill	 sandpiper)	
เป็นนกท่ีอยู่ในสภาพสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	จ�านวนที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกือบสูญพันธุ ์	 และเปลี่ยนเป็น	 
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง	 เมื่อปี	ค.ศ.	2008	มีประชากรอยู่
ประมาณ	120	ถึง	200	คู่	ในปี	ค.ศ.	2009-2010	ข้อมูล
ระบุว ่าจ�านวนประชากรลดลงไปร้อยละ	 88	 จากปี	 
ค.ศ.	 2002	ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ	 26	ต่อปี	 สิ่งที่ส่ง 
ผลกระทบต่อแหล่งท่ีอยู ่	 แหล่งอาหาร	และเขตน�้าขึ้น
น�้าลง	ของนกชายเลนปากช้อน	คือ	การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ	การขยายตัวของเมืองในถิ่นที่อยู่อาศัย	
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้นกชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์	
	 IUCN	red	list	และ	Thailand	Data	Red	list	ได้
จัดสถานภาพของนกชายเลนปากช้อน	ในสถานภาพใกล้
สูญพันธุ ์ อย ่ า งยิ่ ง 	 (C r i t i ca l l y 	 endange red :	
CR)	ส�าหรับประเทศไทย	สามารถพบนกชนิดน้ีในช่วง
ปลายปี	ประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม	ของทุกปี	 โดย
อพยพมาตามเส ้นทางการ บิน เอ เชียตะวันออก-
ออสเตรเลีย	(East	Asian-Australasian	Flyway)	บริเวณ
ที่ส�ารวจพบเป็นประจ�าคือ	พื้นที่อ่าวไทย	รูปตัว	ก.	บริเวณ
นาเกลือบ้านปากทะเล	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	นาเกลือ

บ้านโคกขาม	จ.สมุทรสาคร	ซึ่งทั้งสองพื้นที่ได้รับการ
ประกาศเป็นพ้ืนท่ีเครือข่ายนกอพยพในเส้นทางการบิน	
(Flyway	site	network)	 เมื่อวันที่	 26	ธันวาคม	2558	
และวันที่	 6	 มกราคม	 2559	ตามล�าดับ	 ตามมติคณะ
รัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2553	เรื่อง	การรับรอง
ข้อตกลงการเป็นพันธมิตรส�าหรับการอนุรักษ์นกอพยพ
และการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู ่อาศัยของนกอพยพอย่าง
ยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

พลบัพลงึธาร (Crinum thaianum schulze) 
	 พืชเฉพาะถ่ินท่ีอยู่ในสถานะถูกคุกคามอย่างหนัก	
ในกลุ่มชนิดพันธุ ์ที่ใกล้สูญพันธุ ์	 (Endangered)	 ตาม	
IUCN	Red	 list	และ	Thailand	Data	Red	 list	ของ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	เป็นพืชที่พบแห่งเดียวในโลก	คือ	บริเวณแม่น�้า	
ล�าคลองในเขต	อ.กะเปอร์	อ.สุขส�าราญ	จ.ระนอง	และ	
อ.คุระบุรี	อ.ตะกั่วป่า	จ.พังงา	 ในขณะท่ีการพัฒนาและ
การใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัย	ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การลดลงของพลับพลึงธาร	

 ผลการส�ารวจของ	 IUCN	เมื่อปี	พ.ศ.	2553-2554	
ในล�าคลองสายหลัก	พบว่า	มีพื้นที่การกระจายตัวลดลง
จาก	 10.73	 ไร่	 เหลือเพียง	 3.41	 ไร่	 สาเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่สองฝั ่งคลองทั้งที่อยู ่
อาศัยและเกษตรกรรม	และการเปลี่ยนสภาพคลองและ
ท�าลายระบบนิเวศแม่น�้า	ล�าคลอง	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2556	
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลแหล่งที่เคยพบพลับพลึงธารอีกครั้ง	
พบว่า	บางแห่งที่เคยพบไม่มีพลับพลึงธารเหลืออยู่แล้ว	
เช่น	คลองน�้าแดงและคลองกะเปอร์	 จ.ระนอง	ผลการ
ส�ารวจยังพบว่า	พื้นที่ที่พบพลับพลึงธารมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง
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นกชายเลนปากช้อน
(Spoonbill sandpiper)

 From the study of wetlands (swamp and 
freshwater wetlands) in the northern Thailand by 
TISTR in 2010, which selected 22 study areas such 
as Nong Bong Khai in Chiang Rai, Nong Leng Sai 
and Kwan Phayao in Phayao, there were changes in 
term of both size and physical quality of the areas. 
The study incorporated data on land uses in the 
last eight years. In 2001, the total area of wetlands 
in the 22 study areas was 305,778 rais (48,924.48 
hectares). In 2009, those areas were reduced to 
120,989 rais (19,358.24 hectares), which mean that 
there was annually 7.6% loss. annually. The loss 
mainly came from the transformation of wetlands 
into other types of land use, such as agriculture, 
livestock, and aquaculture.

Status of Biodiversity in Wetlands 
 Wetlands are areas where terrestrial 
ecosystems are linked with aquatic ecosystems, and 
are habitats of many important living organisms. At 
present, some of them are critically endangered 
species, including: 
 The Spoonbill Sandpiper is a critically 
endangered wader. The population has been in a 
constant decline. In 2008, there were estimated 
120-200 pairs of spoonbill sandpiper in Thailand. 
During 2009-2010, the population had reduced 
by 88% from 2002, which was 26% reduction 
annually. Their habitat, food sources, and water 
resources were affected by climate change and the 
expansion of urban areas, which resulted in the 
critically endangered status of these birds.   
  The International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) Red List and Thailand Data 
Red List have classified the spoonbill sandpiper as 
critically endangered (CR). In Thailand, the bird 
can be found during October to December, as they 
migrate on the East Asian-Australasian Flyway. 
The areas where the spoonbill sandpipers can often 
be found are the inner Gulf of Thailand, in salt 
farm (where brine is evaporated by the sun) at Pak 
Thale, Ban Laem District, Petchaburi Province, 
and Kok Kham, Samutsakorn Province. Both 

areas were established as a flyway site network 
under East Asian-Australasian Flyway Partnership 
(EAAFP) on December 26th, 2015, and January 6th, 
2015, respectively, following the cabinet resolution 
on July 22nd, 2010 on the endorsement of the 
agreement for Partnership for the Conservation 
of migratory waterbirds and the Sustainable Use 
of their Habitats in the East Asian-Australasian 
Flyway. 
 Water Onion (Crinum Thaianum Schulze) 
is an endamic plant that is classified as endangered, 
according to the IUCN Red list and Thailand Data 
Red list. The water onion species can only be 
found in one area in the world, which includes the 
river and canal of Kapor District and Suk Samran 
District in Ranong, as well as Khura Buri District 
and Takua Pa District in Phang Nga are the only 
one habitat for water onion left in the world. 
Residential development and land utilization have 
directly caused the population decline of the plant. 
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	 อย ่างไรก็ตามเพื่อให ้สามารถด�าเนินงานการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ ่มน�้าอย่างยั่งยืน	จึงได้มี
ก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ชุ ่มน�้ าของ
ประเทศไทย	 โดยมีกลไก/เครื่องมือการบริหารจัดการ  
จัดต้ังกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทย	
ใน	 3	 ระดับ	 คือ	 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ	 
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน�้า	และคณะท�างาน
วิชาการพื้นที่ชุ ่มน�้า	 ตามล�าดับ	 การพัฒนากลไกทาง 
การบริหารจัดการในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตร	ี 
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน�้า	ประกอบด้วย	
	 1)	มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 1	สิงหาคม	2543	
เรื่อง	มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	เรื่อง	ทะเบียน
รายนามพ้ืนท่ีชุ่มน�้าท่ีมีความส�าคัญระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ	และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�า้
	 2)	มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2552	
เรื่อง	ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2543	
ซ่ึงมสีาระส�าคญัในการปรบัปรงุทะเบยีนรายชือ่พืน้ทีชุ่ม่น�า้	
และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�า้
	 3)	มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2558	
เป็นการปรับปรุงแก้ไขมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้าข้อ	10	
ในเรื่องการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิง
แวดล้อม	 (EIA)	 ให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามความใน
มาตรา	46	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	

	 นอกจากนี้ ยั ง 	 มี ก า รด� า เนิ นการด ้ านอื่ นๆ	 
ตามพันธกรณี	ในฐานะประเทศภาคีอนุสัญญาฯ	เช่น
 การศึกษา ส�ารวจสถานภาพ เพื่อการบริหาร
จัดการ	โดยมีการด�าเนินโครงการศึกษา	ส�ารวจและจัดท�า
บัญชีรายชื่อพื้นที่ชุ่มน�้าของประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2539	
การส�ารวจสถานภาพพื้นที่ชุ ่มน�้าประเภทพรุ	 หนอง	 
บึงน�า้จืดของประเทศไทย	(ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ	และภาคกลาง)	โครงการจัดการระบบนิเวศพื้นที่ชุ่ม
น�้าที่ส�าคัญ	และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่ม
น�้าของประเทศไทย	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2551-2558	โดย
ผลการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการทบทวนสถานภาพของ
พื้นที่ชุ่มน�้าตามทะเบียนพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับ
นานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย	 โดยเฉพาะ
พื้นที่หนองบึง	น�้าจืด	และพื้นที่ชุ่มน�า้อื่นๆ	ที่มีศักยภาพ

การบรหิารจัดการพืน้ทีชุ่ม่น�า้ของประเทศไทย
 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	
เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	2540	และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	
13	 กันยายน	 2541	นั้น	 ส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะหน่วย
ประสานงานกลางอนุสัญญาฯ	 ได้มีการด�าเนินงานตาม
พันธกรณีมาอย่างต่อเน่ือง	และปัญหาท่ีพบมาโดยตลอด	
คือ	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท	คุณค่าและความ
ส�าคัญของพื้นที่ชุ่มน�้า	รวมถึงโครงการพัฒนาด้านต่างๆ	ที่
มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน�้า	การจัดการพื้นที่
ชุ ่มน�้าที่ขาดการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน	สาเหตุ
หนึ่งมาจากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้าครอบคลุมหลายระบบ
นิเวศ	 เช่น	น�้าจืด	น�้ากร่อย	ชายฝั่งทะเล	ป่าพรุ	 แม่น�้า	
ท�าให้ยากต่อการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน	
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 According to the survey of the IUCN 
between 2010 and 2011, conducted on main rivers, 
the water onion’s spread has declined from 10.73 
rais (1.72 hectares) to 3.41 rais (0.55 hectares). 
The main cause of this decline is land utilization 
of both sides of the riverbanks for residential and 
agricultural purposes. Additionally, changes in the 
state of the canal has destroyed the ecosystem of 
the river. Later, in 2013, the TISTR had conducted 
another survey on the water onion and found that 
the plant can no longer be found in many sites, such 
as Klong Nam Dang and Klong Kapor, Ranong. 
The survey also discovered that the number of 
sites where the water onion can be found has 
continuously declined.

 
The Management of Wetlands in 
Thailand
 Since the cabinet approved Thailand’s 
status as a party to the Ramsar Convention on 
August 26th, 1997, which has been entry into 
force on September 13 th, 1998, the Office of 
Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning, as the National focal point of the 
Convention, has continuously completed with the 
commitment under the Convention. One of the 
most persistent problems of the work is lack of 
understanding of the role, value and importance 
of wetlands. Additionally, wetlands development 

projects has always focused on the utilization. Lack 
of cooperation among relevant stakeholders in 
wetland management. One of the main causes for 
this lack of unity is that wetlands’ ecology covers 
many ecosystems, such as freshwater, brackish 
water, coastal areas, swamps, and rivers, which 
make it difficult to establish clear authority and 
boundary limits.
 In order to achieve sustainable conservation 
and utilization of wetlands, a wetlands management 
framework was established, with three levels 
of operation mechanisms, namely, the National 
Environmental Board, the Sub-committee on 
Wetlands Management, and the Technical Working 
Group on Wetlands, respectively. The development 
of wetlands management mechanism on the 
cabinet’s resolution includes:
 1) Cabinet Resolution on August 1st, 2000, 
on the “Resolution of the National Environmental 
Board on the Inventory of wetlands of international 
and national importance in Thailand and wetlands 
conservation measures.” 
 2) Cabinet Resolution on November 3rd, 
2009 on the “Reviewing the Cabinet Resolution of 
August 1st, 2000”, which mainly contains reviews 
of the Inventory of wetlands of international and 
national importance in Thailand and the wetlands 
conservation measures.
 3)  Cabinet  Resolution on May 12 th, 
2015, which is an amendment to the wetlands 
conservation measures, regarding the compliance 
of the environmental impact assessment report 
process according to Article 46 of the Enhancement 
and Conservation of National Environmental 
Quality Act B.E. 2535 (1992).
  
 Additionally, there was also implementation 
of other obligations of contracting parties to the 
Convention such as:
 Studying and surveying for management, 
where research and surveys were conducted in 
order to compile an inventory of wetlands. In 1996, 
there were surveys of peatlands, swamps, and 
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 การประสานการด�าเนินงานตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ ่มน�้า ได้แก่	 การเสนอพื้นที่	
Ramsar	site	ในทะเบียนของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	
ข้อมูล	ณ	วันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	พบว่า	พื้นที่ชุ่มน�้าที่
ได้รับการเสนอเป็นพื้นที่	Ramsar	site	 ในทะเบียนพ้ืนที่
ชุ ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศของอนุสัญญา 
ว่าด้วยพื้นที่ชุ ่มน�้า	 มีทั้งสิ้น	 2,231	แห่ง	 คิดเป็นพื้นที่
ประมาณ	214.93	 ล้านเฮกแตร์	 ส�าหรับประเทศไทย	 
ได้มีการเสนอพื้นที่แรมซาร์ไซต์	 รวม	 14	 แห่ง	 เช่น	 
พรุควนขี้เสียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	จ.พัทลุง	
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	 และ	พื้นที่ชุ ่มน�้ากุดทิง	
จ.บึงกาฬ	เป็นต้น	
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	 ประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญส�าหรับการด�าเนิน
งานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ ่มน�้าอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต	คือ	 การส่งเสริมกระบวนการมี 
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินสถานภาพ	รวมถึงการจัด
ท�าแผนการจัดการพื้นที่ชุ ่มน�้า	 การส ่งเสริมให ้ภาค
ประชาชนและหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่มีบทบาท 
มากขึ้น	 เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
คุ้มครอง	ดูแลและใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชุ ่มน�้าได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
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freshwater wetlands (for the North, the Northeast, 
and the Central region). There were ecosystems 
management projects for important wetlands and 
a project enhance the effectiveness of wetlands 
management between 2008 to 2015. The studies 
included the review of the state of areas registered as 
wetlands of national and international importance, 
especially for swamps, freshwater wetlands, and 
other potentially important wetlands. 
 Cooperation under the Obligations of 
the Ramsar Convention, namely designating 
suitable wetlands in Thailand for inclusion in a 
List of Wetlands of International Importance. As 
of February 25th, 2016, there were 2,231 proposed 

Ramsar sites, which accounted for 214.03 million 
hectares. For Thailand, there were 14 sites proposed 
and become Ramsar sites. These areas included the 
Kuan Khi Sian in Thale Noi wildlife non-hunting 
area in Phtthalung, Bueng Khong Long wildlife 
non-hunting area and Kudthing wetland in Bueng 
Kan, etc. 
 The priority for the conservation and 
sustainable use of wetlands is the promotion of 
stakeholders’ participation in monitoring wetlands’ 
status and planning for management. Additionally, 
the roles of local residences and local authorities in 
the effective protection, conservation, and use of 
wetlands must be supported. 
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คุณค่าความส�าคัญ
	 ปูเจ้าพ่อหลวง	 (Indochinamon bhumibhol) 
เป็นปูน�้าจืดในกลุ ่มปูน�้าตก	 ปูหินที่มีขนาดใหญ่ที่ สุด 
ในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก	มีความ
กว้างของกระดองระหว่าง	31-87	มิลลิเมตร	 เป็นปูน�้าจืด
เฉพาะถิ่นในประเทศไทย	 จากข้อมูลทะเบียนรายชื่อ 
สิ่ ง มี ชีวิต ในประเทศไทย	 กลุ ่ มครัสตาเชียน	 โดย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ไพบูลย์	 นัยเนตร	 (ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
2550)	 ระบุว ่า	 ปูเจ ้าพ่อหลวงมีการกระจายบริเวณ 

  ปูเจ้าพ่อหลวง :
ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วม

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

*	 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ

	 ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ	ส�านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเลย	 โดยมีชื่อพื้นบ้านหรือชื่อท้องถิ่นว่า	 ปูหิน	 
ปูแป้ง	ปูภูเขา	มีชื่อสามัญว่า	giant	mountain	crab	หรือ	
waterfall	 crab	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระปรมาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อทางวิทยาศาสตร	์ 
ตามความกราบบังคมทูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	 6	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2542	 โดยมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า	 Indochinamon bhumibhol	 (เดิมใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Potamon bhumibol	แต่ต่อมามีการ
แบ่งกลุ่มภายในสกุล	Potamon	และตั้งเป็นสกุลใหม่ขึ้น)	

สถานการณ์และการคุกคาม
	 จากการประเมินสถานภาพสิ่งมีชีวิตทั่วโลกโดย
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาต	ิ
(International	Union	for	Conservation	of	Nature)	
หรือเรียกโดยย่อว ่า	 IUCN	 ปี	 พ.ศ.	 2551	 ระบุว ่า 
ปูเจ้าพ่อหลวงมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	 (endangered)	
เนื่องจากมีขอบเขตการกระจายท่ีจ�ากัด	 และขาดข้อมูล
เกี่ยวกับจ�านวนประชากร	ความหนาแน่น	และแนวโน้ม

ชัชชัย	ศิลปสุนทร*			และเบญจมาภรณ์	วัฒนธงชัย*
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Significance
 Pu Chao Por  Luang ( Indochinamon 
bhumibol) is the largest freshwater crab in the 
group of waterfall and spiny rock crab in Thailand. 
It is the second largest freshwater crab in the world. 
The carapace width is around 31-87 millimeters. 
According to Crustacean Fauna in Thailand by 
Professor Pibul Naiyanetr (Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning, 
2007), the distribution of Indochinamon bhumibol 
is in Loei province. Its local names are Pu Hin, Pu 
Pang and Pu Phu Khao. The common names are 
giant mountain crab or waterfall crab. Majesty 
King Bhumibol Adulyadej allowed permission of 
his name to be used as a part of its scientific name 
upon the requested from Chulalongkorn University. 
The requested was made as part of the Celebrations 
on the Auspicious Occasion of His Majesty the 
King’s 6 th Cycle Birthday Anniversary on 5th 
December, 1999. The crab’s scientific name is 
Indochinamon bhumibol (previously it was 
Potamon bhumibol, but the Potamon genus was 
divided and a new genus was formed).

Pu Chao Por Luang 
(Indochinamon bhumibol) : 
Biological resource that local 
community are involved for 
conservation and utilization 

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

Current Situation and Threat
 According to the assessment status of living 
organism worldwide by the International Union for 
Conservation of Nature; or IUCN; in 2008, 
Indochinamon bhumibol is considered endangered 
species due to its narrow distribution and lack of 
information on its numbers, density, and population 
trend. The Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning, as the National 
Focal Point of the Convention on Biological 
Diversity (CBD) and the responsible organization 
for developing plans, measures, and policies for 
biodiversity conservation at national level, realise 
the importance of the Indochinamon bhumibol as 

Chatchai Silpsoonthorn*   and Benchamaporn Wattanatongchai*
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เกี่ยวกับจ�านวนประชากรของปูชนิดนี้	ส�านักงานโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและหน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดท�าแผน	 มาตรการ	 และนโยบายอนุรักษ์และ
คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาต	ิตระหนัก
ถึงความส�าคัญของปูเจ้าพ่อหลวงซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถ่ิน
และมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์	ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
จ�ากัดบริเวณแหล่งน�้าสะอาดในพื้นที่สูง	 โดยปูได้รับ
ออกซิเจนจากน�้าเพื่อหายใจผ่านทางเหงือก	 ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของปู	
	 การพบปะหารือกับชุมชนในพื้นที่อ�าเภอภูเรือ	
จังหวัดเลย	ซึ่งมีปูเจ้าพ่อหลวงอาศัยอยู่นั้น	ชาวบ้านส่วน
ใหญ่รู้จักปูเจ้าพ่อหลวงในชื่อปูหิน	และไม่ทราบว่าเป็นชื่อ
ที่ได้รับพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2543	และเป็นปูน�้าจืดที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	รวมถึงไม่ทราบเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตของปู	 จ�านวนและอัตราการรอดจากไข่เป็น 
ตวัอ่อน	ชมุชนได้มกีารใช้ประโยชน์ปูเจ้าพ่อหลวงเพือ่บรโิภค
เป็นอาหารที่มีเฉพาะฤดูกาลช่วงเดือนพฤศจิกายน-
มกราคม	 ในปัจจุบันชาวบ้านเห็นว่าปูหินหรือปูเจ้าพ่อ
หลวงมีปริมาณและขนาดที่ลดลง	 ซึ่งจากการประเมิน
สถานภาพเบื้องต้นของปูเจ้าพ่อหลวงและถ่ินท่ีอยู่อาศัย
ตามธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่า 
ภูหลวงและเจ้าหน้าที่ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย	พบว่า	ปูเจ้าพ่อหลวงอยู่ในภาวะ
ถูกคุกคามจากปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่	การบริโภคท่ีมากเกิน	
มลพิษ	กิจกรรมการท่องเท่ียว	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากวิกฤตสู่โอกาส...การบูรณาการความ
ร่วมมือดูแลรักษาปูเจ้าพ่อหลวง
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อมจังหวดัเลย	มหาวทิยาลัยราชภฏัเลย	และชมุชน
ในพ้ืนท่ีอ�าเภอภูเรือ	 จังหวัดเลย	ร่วมกันจัดท�า	“แนวทาง
การคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย	 โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”	 เป็นการบูรณาการความ 
ร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	และให้ชมุชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญ
ขององค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพและ
พื้นที่	 เพ่ือร่วมดูแลรักษาสิ่งที่มีคุณค่าในพื้นที่และให้เกิด
การใช ้ประโยชน์อย ่างยั่งยืน	 แนวทางการดังกล่าว
ประกอบด้วยแนวทางระยะเร่งด่วน	3	แนวทาง	 ได้แก	่ 
1)	 เสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนถึงคุณค่าและความส�าคัญของปูเจ ้าพ ่อหลวง	 
2)	คุ้มครองชนิดพันธุ์และถิ่นอาศัย	และ	3)	 จัดตั้งและ
เสริมสร ้างความเข ้มแข็งของเครือข ่ายอนุรักษ ์และ
คุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวง	และแนวทางระยะยาว	3	แนวทาง	
ได้แก	่1)	ส่งเสริมการศึกษาวิจัย	2)	ยกระดับการคุ้มครอง
ชนิดพันธุ์และถิ่นที่อยู่อาศัย	และ	3)	ติดตามประเมินผล	
โดยคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
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endemic freshwater crab and endangered status. 
The crab’s natural habitat is restricted to clean 
water resources at high altitude. The crab gets 
oxygen from water by breath through gills. The 
ecological change, in terms of quantity and quality 
can affect the crab living.
 According to meetings with communities in 
Phu Ruea District, Loei province, where the 
Indochinamon bhumibol lives, it was found that 
local people knows the crab as Pu Hin and did not 
know that the crab name “Pu Chao Por Luang” was 
granted a royal name in honor of His Majesty the 
King since 2000 and did not know that the 
Indochinamon bhumibol is the largest freshwater 
crab in Thailand. Furthermore, the information 
about crab life cycle, numbers of egg and survival 
rate of larvae are not know, even though they 
consume the crab as a seasonal delicacy between 
November and January. Recently, the communities 
have noticed that the Pu Chao Por Luang or 
Indochinamon bhumibol has been declined in 
number and size. From an initial evaluation 
performed jointly by Officials of Phu Luang 
Wildlife Sanctuary and Loei Provincial Office for 
Natura l  Resources  and  Envi ronment  on 
Indochinamon bhumibol status and natural habitat, 
it was found that the crab is facing threats from 
various factors such as overconsumption, pollution, 
tourism activities, and changes in land use.

From Crisis to Opportunity - 
Integrated Cooperation to protect 
Indochinamon bhumibol 
 The Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning, in cooperation 
with relevant agencies, namely Phu Luang Wildlife 
Sanctuary, Loei Provincial Office for Natural 
Resources and Environment, Loei Rajabhat 
University, and communities in Phu Ruea District, 
Loei, are cooperated to established the “Guideline 
for protection of Indochinamon Bhumibol and its 
habitat through participation from all sectors”. The 
guideline is an integrated cooperation from all 

relevant groups, with provide opportunities to 
communities to be involved to conserved local 
biodiversity resources and realize its value. The 
communities then conserve for sustainable use. 
The guideline comprises of three urgent goals, 
namely 1) generating knowledge and understanding, 
as well as community participation in the 
significance of Indochinamon bhumibol; 2) 
protecting the species and its habitat; 3) establishing 
and strengthening the Indochinamon bhumibol 
conservation and protection network. The guideline 
also includes three long-term goals, which are 1) 
supporting studies and research; 2) enhancing the 
protection of species and habitat and 3) monitoring 
and evaluating. The guideline was approved by the 
subcommittee on the Convention on Biological 
Diversity meeting on May 2015. The subcommittee 
also assigned to establish an action plan, in order to 
ensure a concrete result for the protection of 
Indochinamon bhumibol and its habitat. The Office 
of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning by Biological Diversity launch the 
action plan to conserve Indochinamon bhumibol 
and its habitat through involvement of relevant 
sectors. The action plan is five years plan staring 
from 2016-2020. The plan was approved by 
National Committee on Conservation and 
Sustainable use of Biodiversity in October 2015.
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ทางชีวภาพ	 ในการประชุมครั้งท่ี	 1/2558	 เมื่อเดือน
พฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ได้เห็นชอบในหลักการต่อแนวทาง
การคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย	 โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	และให้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 
คุ้มครองฯ	 เพื่อให้การคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงบังเกิดผล
เป ็นรูปธรรมยิ่ งขึ้น	 ดังนั้น	 ส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยฝ่ายความ
หลากหลายทางชีวภาพได้จัดท�าแผนปฏิบัติการคุ้มครอง 
ปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย	 โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน	พ.ศ.	2559-2563	ซึ่งคณะกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพได้เหน็ชอบ
ต่อแผนเม่ือเดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2558

การคุ ้มครองระดับท้องถิ่น...สู ่ระดับชาติ 
และมุ่งสู่ระดับโลก
	 การคุ ้มครองปูเจ ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู ่อาศัย	
จังหวัดเลย	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เป็นการ 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
โดยให ้ชุมชนมีบทบาทส�าคัญในการร ่วมดูแลรักษา 
องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ส�าหรับ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	การด�าเนินการระดับท้องถิ่น 
ดังกล่าวสามารถตอบสนองเป้าหมายระดับชาติโดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่	 1	บูรณาการคุณค่าและการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่	 2	อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลาก
หลายทางชีวภาพ	และยุทธศาสตร์ที่	 3	ปกป้องคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมพูน
และแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแผนแม่บทบรูณาการจดัการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที	่10	มีนาคม	
พ.ศ.	2558	
	 นอกจากนี	้การคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่
อาศัยยังเป็นการด�าเนินการที่ตอบสนองอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพ่ือ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	การใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 และการแบ่ง
ปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม
และยุติธรรม	 โดยมาตรา	 7	 ของอนุสัญญาฯ	 ให้ภาคี
ติดตามตรวจสอบองค์ประกอบของความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือให้มีมาตรการอนุรักษ์เร่งด่วนและมีศักยภาพ

ในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	และมาตรา	 8	 ระบุให้
ด�าเนินการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	การจัดตั้ง
ระบบพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ซึ่งต้องการมาตรการพิเศษ	
รวมถึงการจัดระเบียบหรือธ�ารงรักษากฎข้อบังคับ 
ที่จ�า เป ็นและ/หรือบทบัญญัติระเบียบบังคับต ่างๆ	 
เพื่อคุ ้มครองชนิดพันธุ ์และประชากรที่ถูกคุกคามเพื่อ 
เป ็นหลักประกันในการอนุ รักษ ์และใช ้ประโยชน ์ 
อย่างยั่งยืน	และแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	
พ.ศ.	 2554-2563	 และเป้าหมายไอจิของอนุสัญญาฯ	 
ยังได้ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักถึงคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	และทราบข้ันตอนด�าเนิน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 รวมถึงลดแรง
กดดันโดยตรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 และ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
 

5 ปีกับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563
 แผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่
อาศัย	 จังหวัดเลย	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ	5	ปี	มีเป้าหมายภายในปี	
พ.ศ.	2563	 ให้ภาคส่วนต่างๆ	และประชาชนในพื้นที่มี
ความรู้	 ความเข้าใจ	ตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของ 
ปู เจ ้ าพ ่ อหลวงและถิ่ นที่ อยู ่ อ าศั ยตามธรรมชาติ	 
มีการอนุรักษ์	คุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย
ตามธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยการมี
ส่วนร่วม	ประกอบด้วย	4	มาตรการ	ได้แก่	1)	การสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู ้เกี่ยวกับความส�าคัญของ 
ปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ	 2)	การ
อนุรักษ์และปกป้องคุ ้มครองชนิดพันธุ ์และระบบนิเวศ	 
3)	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วน
ต่างๆ	 ในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	
และ	4)	การส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ของปูเจ้าพ่อหลวงในระดับพื้นที่และชุมชน	 ในแต่ละ
มาตรการยังประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติ	 แผนงาน/
โครงการ	หน่วยงานรบัผดิชอบ	ระยะเวลาและงบประมาณ	
ซ่ึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการจะต้องมีความ
สมัพนัธ์และเกีย่วข้องเชือ่มโยงกบัการมส่ีวนร่วมด�าเนนิการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดย
แผนปฏิบัติการฯ	ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ	 (กอช.)	 ในการประชุมคร้ังท่ี	1/2558	 เมื่อเดือน
ตุลาคม	พ.ศ.	2558
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Local Protection..to National 
Protection …to Global Protection
 The protection of Indochinamon bhumibol 
and its habitat in Loei province that involve with all 
sectors is an integrated cooperation strategy by 
enhancing community to protect local biodiversity 
for sustainable use. The local operation meets the 
national level of Master Plan for Integrated 
Biodiversity Management. There are four strategies 
in the Master plan; the first strategy is the integration 
of value and biodiversity management through 
participation from all levels. The second strategy is 
the conservation and restoration of biodiversity, the 
third strategy is the protection of national property 
for fair benefit sharing from biodiversity. The 
Master plan was approved by the cabinet on March 
10th, 2015.
  Furthermore, the protection of Indochinamon 
bhumibol and its habitat is response to the 
Convention on Biological Diversity. The objectives 
of the Convention are the conservation of biological 
diversity, sustainable use of its components and the 
fair and equitable sharing of the benefits arising out 
of the utilization of genetic resources. The 
protection plan is response to Article 7 of the 
Convention mention the identifying and monitoring 
components of biological diversity in order to 
establish effective conservation measure for 
sustainable use and Article 8 of the Convention 
mention to establish a system of protected areas or 
area with special measures to conserve biological 
diversity as well as establish rules and regulation in 
order to protect threatened species and its habitat. 
In addition, Indochinamon bhumibol and its habitat 
protection plan is response Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020 and Aichi targets that 
publicise people awareness of the values  
of biodiversity and the step they can take to 
conserve and use it sustainably in order to alleviate 
direct pressure on biodiversity and promote 
sustainable use. 

Five Year Plan with the goal in 2020
 The action plan to protect Indochinamon 
Bhumibol and its habitat through participation from 
all relevant sectors has five years timeframe, with 
targets to be achieved by 2020. The target are 
encourage all relevant sectors realize and aware the 
importance of Indochinamon bhumibol which 
bring about to be conservation and sustainable use 
later on. The plan has four measures namely; 1) 
educate and raise awareness the importance of the 
crab and its natural habitat, 2) conserve and protect 
crab species and ecosystem, 3) promote community 
participation and relevant sectors for conservation, 
restoration sustainable utilization and 4) promote 
research and knowledge management  of 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
	 ชมุชนในพืน้ทีต่�าบลปลาบ่า	อ�าเภอภเูรอื	จงัหวดัเลย	
ได้เหน็ชอบร่วมกนัในการอนุรกัษ์และคุม้ครองปูเจ้าพ่อหลวง
โดยจ�าแนกเขตการจัดการอนุรักษ์เป็นร่องน�้า	 (zoning)	
โดยได้มีการเสนอให้ร่องน�้าจ�านวนแปดร่องน�้าของต�าบล
ปลาบ่า	อ�าเภอภูเรือ	จังหวัดเลย	เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ร่องน�้า	
และยังได้มีการก�าหนดข้อบัญญัติอนุรักษ์ปูเจ้าพ่อหลวงใน
ลักษณะของกฎหมู ่บ ้าน	 เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และ
คุ ้มครองปูเจ ้าพ ่อหลวง	 รวมถึงเป ็นแหล่งคุ ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น�้าอื่นๆ	
ในบริเวณแหล่งต้นน�้า	 ตลอดจนการก�าหนดบทลงโทษ
หากมีการฝ่าฝืนด้วยการปรับเป็นจ�านวนเงิน	

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการคุ้มครองปูเจ้าพ่อหลวงและถิ่นที่อยู่อาศัย	จังหวัดเลย	
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  

 

  

 

  
 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมของชุมชน
ถึงคุณคาและความสําคัญของปูเจาพอหลวงและแหลงที่อยูอาศัย

คุมครองชนิดพันธุและถิ่นที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ

ยกระดับการคุมครองชนิดพันธุและ
ถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาต

Enhanced the protection of crab 
species and natural habitat

การสรางความตระหนักและใหความรูเกี่ยวกับความสำคัญ
ของปูเจาพอหลวงและถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

มาตรการ 1

มาตรการ 3

มาตรการ 2

มาตรการ 4

การอนุรักษและปกปองคุมครองชนิดพันธุและระบบนิเวศ

แผนปฏิบัติการคุมครองปูเจาพอหลวงและถิ่นที่อยูอาศัย จังหวัดเลย โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและภาคสวนตางๆ 
ในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยางยั่งยืน

การสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูของ
ปูเจาพอหลวงในระดับพื้นที่และชุมชน

จัดตั้งและเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย
อนุรักษและคุมครองปูเจาพอหลวง

Establish and strengthen conservation network 

 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
Support education, research

ติดตามประเมินผลและการรายงานผล
Monitoring, evaluation and 

reporting

The action plan to protect Indochinamon Bhumibol and its habitat through 
participation from all relevant sectors

Measure 1 Measure 2

Measure 4Measure 3

Enhance public awareness and education 

Educate and raise awareness the importance of 
the crab and its natural habitat

Conserve and protect crab species and ecosystem

Protect crab species and natural 
habitat

promote research and knowledge management of 
Indochinamon bhumibol at local level

Promote community participation and relevant sectors for
 conservation, restoration sustainable utilization and 

	 การอนุรักษ์ปูเจ้าพ่อหลวงในลักษณะอนุรักษ์เป็น
ร่องน�้า	 เป็นการให้สิทธิชุมชนในการก�าหนดและคัดเลือก
พื้นทื่ส�าหรับการมีส่วนร่วมดูแล	 รักษา	รวมถึงก�าหนดกฎ	
กติกาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	 ซ่ึงหากมีการ
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ	ที่
มีปูเจ้าพ่อหลวงอาศัยอยู่จะท�าให้ปูเจ้าพ่อหลวงยังคงอยู่คู่
ประเทศไทยและโลกอย่างยั่งยืนตลอดไป

เอกสารอ้างอิง
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คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	กรุงเทพฯ.	97	หน้า.
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Indochinamon bhumibol at local level. Each 
measure comprises with guideline, work plan/
projects, responsible agency, time frame, and 
budget. It is crucial that the responsible agency are 
correlated and associated with engaging action to 
achieve goal and objective. The Action Plan was 
approved by the Conservation and Sustainable Use 
Committee on 1/2015 meeting in October, 2015.

Participation of the community for 
conservation and sustainable use 
 The community in Plaba Subdistrict, Phu 
Ruea District, Loei, agreed the zoning cannel for 
conservation and protection of Indochinamon 
bhumibol through channel zoning. Eight channels 
in Plaba Subdistrict, Phu Ruea District, Loei. The 
community proposed eight channels in the district 
for conservation zone and set up the community 
rules. The zoning area could be nursing ground for 
other aquatic animals at the water source. The 
community rule for conservation of Indochinamon 
bhumibol is monetary fine. 

 The establishment channel zoning for 
conserving Indochinamon bhumibol is a way to 
empower the community to decide areas and set up 
rules for conservation and sustainable utilization. It 
would be effective if the operation continue and 
expand to other communities that are Indochinamon 
bhumipol habitat. The local operations could be 
exist the crab in Thailand and in the world. 
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ระบบนิเวศที่หลากหลายคุณค่า 

	 ในน�้ามีปลาในนามีข้าว	 เป็นค�ากล่าวที่บ่งบอกถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย	 เราได้ข้าวจาก 
ท้องนา	เราได้ปลาจากแหล่งน�้า	เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่
ตราบจนทุกวันนี้	 แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือ	 
ในท้องนานอกจากจะมีข้าวแล้ว	 มันยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 
อีกมากมายที่เราได้รับประโยชน์จากพวกมัน	 น่ันก็เพราะ	
นา	ให้เราได้มากกว่าข้าว	

*	 นักวิชาการ	7	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระบบนิเวศแห่งท้องนา 
	 หากเรามองที่พื้นฐานส�าคัญของระบบนิ เวศ	 
อันต้องประกอบด้วยกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่ปฏิสัมพันธ์กัน	
ทั้งกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองหรือกับสิ่งไม่มีชีวิตที่เป็นปัจจัย
ด้านกายภาพ	และสิ่งท่ีส�าคัญคือในระบบนิเวศเหล่านั้น
ต้องมีการไหลเวียนของพลังงานและแร่ธาตุ	 นาข้าว	 
ถือเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัว	
แน่นอนว่ามันคือหนึ่งในระบบนิเวศเกษตร	และแม้มนุษย์
เราเข้าไปจัดการพื้นที่โดยหวังเพียงข้าว	 แต่ในท้องนา 
ผืนหนึ่งๆ	 จะประกอบไปด้วย	 ผู ้ผลิต	 ผู ้บริโภค	 และ 
ผู้ย่อยสลาย	อนัเป็นตัวขบัเคล่ือนพลังงานในระบบ	จรงิอยู่	 
เราหวังเพียงผลผลิตของ	 ข ้าว	 หรือพืชเกษตรอ่ืนๆ	 
ที่เราปลูก	แต่ความเป็นจริงแล้วในท้องนายังมีสิ่งมีชีวิตอีก
หลายสิบหลายร้อยชนิดตามธรรมชาติที่มีอยู ่ในพื้นที่ 
เหล่านั้น	และเราได้ประโยชน์จากพวกมันโดยท่ีเราไม่รู้ตัว	
เช่น	แมงมุมที่อาศัยอยู่ตามคันนา	คอยควบคุมประชากร
แมลง	และเมื่อเราพ่นยาฆ่าแมลง	พวกมันก็ถูกท�าลายไป
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ดร.ภานุมาศ	จันทร์สุวรรณ*

นา
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 “There are fish in the water and rice in the 
field” is a phrase often used to describe the rich 
natural resources of Thailand. However, paddy 
fields nurture more than rice; many organisms also 
inhabit the field. Every year, paddy fields support 
us in various aspects as a multipurpose ecosystem 
that is crucial for human beings.

 Ecosystem of Paddy fields
 An ecosystem is a community of living 
organisms in association with the nonliving 
components of their environment (such as air, 
water and soil), interacting as a system. These 
biotic and abiotic components are regarded as 
linked together through nutrient cycles and energy 
flows. Paddy fields are a type of agro-ecosystem, 
which humans manage the field for the crop, with 
the main crop being rice (or other plants). Rice is 
not the only useful organism in the field, many 
kinds of living organisms that inhabit the site also 
provide us with many benefits, directly and 
indirectly. However, sometimes people do not 
realize that profit-driven measures kill these useful 

Paddy field, 
  a multipurpose ecosystem

Dr. Bhanumas Chantarasuwan*

* Technician, National Science Museum

organisms by accident. For example, spiders 
dwelling in paddy fields control insect populations, 
but when farmers spray insecticide in the field, the 
spiders are also wiped out.
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อดีตที่อุดมสมบูรณ์ 
	 ก่อนอื่นขอน�าพาท่านผู ้อ่านย้อนอดีตไป	 30	ปี	 
ณ	พื้นที่แห่งหนึ่งในอ�าเภอเหนือคลอง	 จังหวัดกระบี่	 
พ้ื นที่ นี้ เ ป ็ นทุ ่ ง น าผื น ใหญ ่ กิ น เนื้ อที่ ห ล ายพั น ไร ่	
ทรัพยากรธรรมชาติในยุคนั้นช่างอุดมสมบูรณ์เหลือเกิน	
และมันก็เป ็นแหล่งอู ่ข ้าวอู ่น�้าที่หล ่อเลี้ยงชีวิตผู ้คน 
ในละแวกนั้นมานานนัก	
	 ยามเมื่อเดือนพฤษภาคมย่างเข้ามา	อันเป็นการเริ่ม
ต้นฤดูฝน	และเมื่อฝนห่าแรกตกลงมา	มันท�าให้หลายชีวิต
ตื่นจากหลับใหล	ความมีชีวิตชีวาได้หวนกลับมาสู่ท้องทุ่ง
อีกครั้ง	ทุกร่องน�า้เต็มไปด้วยฝูงปลา	ทั้งปลาดุก	ปลาหมอ	
ปลากระดี่	 และอีกสารพัดปลา	ต่างแวกว่ายไปหาน�้าใหม่	
เพียงแค่ใช้มือเปล่าจับปลาก็ได้เป็นกระบุงๆ	จนกระทั่ง
ย่างเข้าสู่ค�่าคืน	น�้าที่ขังเต็มท้องทุ่ง	ปลุกให้กบนาที่จ�าศีล
อยู่ในช่วงฤดูแล้ง	ออกมาจับคู่เพื่อวางไข่สืบต่อเผ่าพันธุ์	
เทศกาลส่องกบมาถึงแล้ว	แต่ละคนต่างถือตะเกียงแก๊ส
ออกไปหากบ	ทั้งท้องทุ่งก็ระงมไปด้วยเสียงกบอยู่รอบทิศ	
ยามสาดแสงส่องออกไปทางใด	คางกบสีขาวสะท้อนกลับ
มาให้เห็นกราดเกลื่อนไปทั่ว	มันช่างมากมายเสียเหลือเกิน
จนต้องเลือกเอาเฉพาะตัวที่โตๆ	ซึ่งแค่ไม่กี่อึดใจเราก็แบก
กบกลับบ้านแบบหลังแทบหัก	ก็แน่นอนว่าในวันรุ่งข้ึน	
เมนูหลักประจ�าบ้านคงไม่พ้นกบ	 ไม่ว ่าจะแกง	 ทอด	 
หรือต้มย�า	
	 รุ่งขึน้อีกวนั	น�า้ทีข่งัในท้องนาเรยีกหอยขม	หอยโข่ง
ให้ออกมา	แต่มันก็ไม่ใช่เป้าหมาย	 เพราะหอยที่ผ่านการ
จ�าศลีตวัจะผอม	อกีทัง้ยงัมตีวัอ่อนอยูใ่นท้องด้วย	จงึไม่นยิม
เก็บมากินกันสักเท่าไหร่	รอให้มันออกลูกเสร็จสรรพและ
กินอาหารจนอ้วนท้วนสมบูรณ์ก่อน	ส่วนสิ่งท่ีเป็นเป้า
หมายคือ	แมลงดานา	 เพราะพวกมันจะโบยบินมาในยาม
ค�่าคืน	 และวางไข่ไว้ตามกอหญ้าหรือกอซังข้าวเก่าๆ	 

กลางวันก็อยู่ในน�้า	แถวใต้กลุ่มไข่เพื่อเฝ้าระแวดระวังดูแล
ไข่	 ตัวผู้ค่อนข้างจะเล็กและมีกล่ินฉุนพิเศษ	ท�าให้เป็นที่
ต้องการส�าหรับเอาไปท�าน�้าพริก	 ในขณะท่ีตัวเมียโตกว่า
แต่ไม่มีกลิ่น	 เราจึงเลือกเอาเฉพาะแมลงดาตัวที่มีกลิ่นฉุน
เท่านั้น	 ส่วนไข่และตัวเมียก็ท้ิงไว้ในท้องนานั้นเพื่อให้
เติบโต	และขยายพันธุ์ต่อไป
	 ครั้นเมื่อน�้าขังจนดินนิ่มดีแล้ว	 ก็ถึงคราวไถนา	 
ซึ่งก่อนไถต้องปล่อยน�้าออกจากแปลงนาก่อน	และเมื่อน�้า
แห้งขอดลง	ปลาที่ยังติดค้างอยู่ในแปลงก็จับได้สะดวกขึ้น	
และเมื่อไถเสร็จก็เอาน�้าเข้าเพื่อขังให้หญ้าตาย	และเมื่อ
หญ้าตายและเปื่อยยุ่ยดินก็นิ่มดีแล้ว	อีกทั้งต้นกล้าข้าวโต
พร้อมรอการปักด�า	การคราดแปลงนาเพื่อท�าดินให้เป็น
โคลนตมก็เริ่มขึ้น	แต่ก่อนอื่นใดก็ต้องระบายน�้าออกเพื่อ
ให้มีน�้าน้อยๆ	และง่ายในการท�าเลนตม	ช่วงระหว่างที่
คราดนา	 ท้ังปูปลาที่หลบซ่อนอยู่ก็เผยให้เห็นตัวและการ
จับปลาก็ได้อรรถรสไม่น้อย	 จับปลาไปด้วยเล่นโคลน 
ไปด้วยมันช่างเป็นกิจกรรมที่ไม่อาจกระท�ากันได้บ่อยๆ

	 ปักด�าเสร็จก็ต้องหมั่นเก็บปูนาออกไป	 เพราะปูนา
ถือว่าเป็นศัตรูที่ส�าคัญส�าหรับข้าวในช่วงนี้	ปูที่ถูกเก็บไปนี้
ก็ถูกแปรรูปเป็นอาหารเป็ด	และเมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้วก็เอา
น�้าเข้าอีกครั้ง	 ต้นข้าวเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง	 ก็ถึงเวลาของ
การปักเบ็ดในแปลงนาซ่ึงก็สามารถท�าได้ทุกวันหากไม่ 
ข้ีเกยีจ	และท�าได้ไปจนกระท่ังข้าวออกรวง	ซ่ึงกเ็หมอืนกบั
การส่องปลาในยามค�่าคืน	หากขยันหน่อยก็ออกไปส่องได้
โดยเฉพาะช่วงเดือนมืด	แต่ในช่วงนี้ต้องใช้ฉมวกแทนสุ่ม	
เพราะหากใช้สุ ่มจะท�าให้ต้นข้าวเสียหายได้	 ปลาดุก	 
ปลาช่อน	มีให้กินทุกวันไม่อดอยาก	และช่วงนี้ยอดผักบุ้ง
ก�าลังงาม	แกงส้มปลาใส่ผักบุ้งเป็นอีกหนึ่งเมนูแห่งท้องทุ่ง
ที่น่ารับประทานไม่น้อย
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Plenty in the Past 
 Thirty years ago, Nuaklong district of Krabi 
province had a large paddy field and natural 
resources were abundant. The paddy field supported 
food and nurtured the local residents for a long 
time. 

egattack from crabs. Everyday, the crustaceans 
were picked from the field and processed as duck 
feed. A week after planting, the mud settled and 
water was used to fill the field again. Thus, began 
another fishing session in the paddy field. The 
fishing can be done both day and night and lasted 
until the rice bore grains. The fishing tools changed 
from harpoons to coops for hunting so as not to 
damage the rice. Catfish, snakehead fish and water 
spinach were also abundant during that time; food 
was sufficient for everyone and fish curry with 
water spinach became a favorite dish. 
 Approximately three months after planting, 
rice grains reached their maturity; water levels 
became low and were reduced to a small pond in 
the field. Searching for fish in the pond was the 
main activity during this time. However, some 
ponds were also occupied by snakes (or fishing 
birds) and the competition between humans and 
animals for fish ensued. This shows the great 
diversity in paddy fields. Young, small fish would 
be brought to new pools and canals. Only big fish 
were selected for cooking, and some were salted 
and preserved.
 As harvest time approached, the field was 
dried, except for large pools or lagoons of still 
water. However, the water level was quite low all 
over. After the harvesting was done, the last fishing 
began. An embankment was set in the lagoon and 
water drained. In one or two days, the water would dry 
out and the fishing commenced. The lagoons can 
yield as much as 1–2 tons of fish, which is enough 
for a whole village. These fish were preserved for 
consumption in the upcoming dry season. In the dry 
season, jambolan (Syzygium cumini (L.) Skeels) 

 Around May of each year, the rainy season 
began. The first rain brought back lives and many 
living beings woke up from their sleep. A mass of 
fish swam in search of new habitat. The ample 
amount of fish made them easy to catch, even 
without any tools. At night, wild frogs woke up 
from their hibernation. In paddy fields with water, 
male frogs made a sound to adult females and the 
breeding season began. The locals commenced 
their frog hunting amidst the sound of frogs 
croaking all over the field. The white underbelly of 
frogs reflected light from whichever direction a 
lamp was shone. In just half an hour, many bags 
were filled with large frogs and over the next few 
days frog meat would be heavily featured on the 
menu. 
 When the sun came out the next day, pond 
snails and apple snails roamed all over the field. At 
this time, the snails were not fit for consumption as 
they were still thin (from hibernation), with their 

53Nature and Environment
Vol.5 No.1 January - March 2016



	 เมื่อข้าวเริ่มสุกพร้อมเก็บเกี่ยว	น�้าในแปลงนาก็เริ่ม
แห้งขอด	กจิกรรมการหาปลาอกีอย่างหนึง่ทีท่�ากนัในช่วงนี	้
คือ	การหา	ลูกคลัก	ในแอ่งน�้าเล็กท่ีหลงเหลือในแปลงนา
จะมีปลาทั้งเล็กใหญ่ที่ เหลือค้างอยู ่ 	 รอให้เราไปจับ	 
แต่การหาลูกคลัก	 ก็มีการแก่งแย่งแข่งขันกับสิ่งมีชีวิต 
อื่นเล็กน้อย	โดยเฉพาะ	งูกินปลา	และนกกระยาง	ปลาตัว
ที่เล็กจนกินไม่ได้ก็เอาไปปล่อยตามสระหรือตามล�าคลอง	
ตัวโตหน่อยก็เอาไปกินหรือไม่ก็ท�าเป็นปลาเค็มเก็บไว้กิน	
	 ช่วงเกี่ยวข้าว	น�้าแห้งขอดเหลือเฉพาะตามหนอง
น�้าหรือตามสระ	 เป็นช่วงท่ีทุกคนต่างวุ่นอยู่กับการเก็บ
เกี่ยวข้าว	หลังเกี่ยวข้าวเสร็จก็ถึงช่วงเวลาของการจับปลา
ตามหนองน�้า	และเป็นการเก็บปลาครั้งสุดท้ายในรอบปี
ก่อนฤดูแล้งจะมาถึง	การลงแรงมาช่วยกันวิดน�้าให้แห้งใช้
เวลา	1–2	วันเลยทีเดียวส�าหรับหนองน�้าขนาดใหญ่	แต่
ปลาที่ได้มันมากมายขนาดท่ีโอ่งมังกร	10	 ใบใส่ไม่หมด
เลยทีเดียว	และมันก็มากพอส�าหรับทุกๆ	คนที่มาช่วยกัน	
ซึ่งปลาเหล่านี้ถูกแปรรูปเก็บไว้กินในช่วงฤดูแล้งท่ีก�าลังจะ
มาถึง	และฤดูแล้งเริ่มเข้ามา	หว้านา	 เริ่มออกดอก	และมี
ผลให้เราเก็บกิน	มันคือผลไม้ชั้นดีจากท้องนานั่นเอง
	 โดยสรุป	 ในรอบหนึ่งปีของการท�านามันให้อะไร
ที่มากกว่าข้าว	วิถีชีวิตที่ผูกพันกับทรัพยากร	อาหารที่พรั่ง
พร้อมก็มาจากท้องนานั่นเอง	ซึ่งมันน่าเสียดายเป็นอย่าง
มากที่มันกลายเป็นอดีตไปซะแล้ว	 เพราะสภาพปัจจุบัน
มันช่างสุดแสนจะแตกต่างกันเหลือเกิน	

ปัจจุบัน
	 สามสิบปีผ่านไป	ท้องนาผืนใหญ่ค่อยๆ	ถูกทดแทน
ด้วยส่ิงปลูกสร้างและสวนปาล์มน�้ามัน	วิถีชีวิตของผู้คน 
ก็เปล่ียนไป	แน่นอนว่าเม็ดเงินจากการขายปาล์มน�้ามัน
มากมายที่จะใช้เลี้ยงชีพกันอย่างสุขสบาย	แต่มันก็ไม่ได้ 
การันตีความกินดีอยู ่ดีของทุกคนได้	 เพราะราคาของ 
ผลปาล์มท่ีขึน้ๆ	ลงๆ	และเมือ่ราคาตก	เงนิกห็ดหาย	ในขณะ
ที่ปัจจัยในการด�ารงชีพไม่ได้ลดตามไปด้วย	 เมื่อทุกสิ่งทุก
อย่างต้องใช้เงินซ้ือมาท้ังหมด	 เวลาท่ีขาดเงินความ
อดอยากหิวโหยก็คงตามมา	 และนั่นก็หมายความว่า	 
เงิน	ไม่ใช่ค�าตอบของทุกอย่าง	แล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
หากเราต้องเผชญิกบัปัญหาเศรษฐกจิ	มนัชวนให้น่าตดิตาม
ไม่น้อยเลย	และก็ได้แต่หวังว่าทุกคนต่างเตรียมตัวรับมือ
เป็นอย่างดี
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became ripe, the plant is another gift from paddy 
fields. 
 All year round, people gained more than rice 
from paddy fields; there were strong ties between 
the people and the land. Variety of foods came from 
paddy fields. Unfortunately, that relationship no 
longer exists.
Nowadays
 After thirty years, the paddy fields were 
replaced with buildings and palm oil plantations. 
The lifestyle has changed. Even though large 
amounts of money can be profited from palm oil, 
the market is volatile and the palm oil prices are not 
stable. Palm oil plantations do not guarantee 
sustainable well-being. When the prices drop, 
while living expenses stay the same, debt and 
starvation ensue. The future is challenging, with 
the constant threat of an economic crisis. People 
must prepare to cope with these changes. 
Diversity in Paddy Fields
 It is unfortunate that no records on the 
diversity of the paddy field in the past exist. 
Therefore, a comparison with that of the present 
day is impossible. However, a recent trip to Kut 
Chab district of Udonthani province revealed that 
the paddy fields have changed significantly. A sign 
of biodiversity resource deterioration appeared. 
This situation demonstrates the need for records of 
the areas before all resources disappear. 
 In 2015, the survey on diversity of plants and 

animals in the paddy field of Dong Noi village, Kut 
Chab district, Udonthani province was taken. 
Because of the time constraints, the survey was not 
thorough. However, it still showed an interesting 
result that over 50 native plant species and over 30 
animal species inhabited there. Evidently, the fields 
were once forests, and even after the forests were 
cleared, many native plants live on. That being 
said, all farmlands were once forests, and native 
plants can only survive when they are preserved by 
the local communities.
 The common species of big trees in the area 
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ความหลากหลายของทรัพยากรในท้องนา
 มันก็น ่าเสียดายอยู ่ ไม ่น ้อยที่ ในอดีตไม ่มีการ 
จดบันทึกไว้ว่ามีพืชและสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในพื้นที่นาของ
จังหวัดกระบี่ผืนนั้น	 ครั้นพอจะเอามาเปรียบเทียบกับ
สภาพปัจจุบันก็ไม ่มีหลักฐานอะไรที่จะเอามาใช ้ได	้
อย่างไรก็ตามเมื่อปีท่ีผ ่านมาได้มีโอกาสเดินทางไปที	่
อ�าเภอกุดจับ	 จังหวัดอุดรธานี	 และรู ้สึกได ้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท้องนาของที่นั่น	 การสูญเสีย
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพก�าลังปรากฏขึ้น	
ท�าให้คิดได้ว่าควรจะเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนท่ีมันจะสูญหาย
ไปหมด
	 ปี	พ.ศ.	2557	 ท่ีผ่านมา	กระผมจึงท�าการส�ารวจ
ความหลากหลายของพืชและสัตว์	 ในท้องนาของบ้าน 
ดงน้อย	อ�าเภอกุดจับ	จังหวัดอุดรธานี	 แต่ด้วยข้อจ�ากัด
เรื่องเวลา	การส�ารวจจึงกระท�าได้แบบเร่งด่วน	ข้อมูลจึง 
ไม่ละเอยีดมาก	แต่มนักน่็าสนใจไม่น้อย	พรรณพชืพืน้เมอืง
ท่ีพบมไีม่น้อยกว่า	50	ชนดิเลยทเีดยีว	แน่นอนละว่าในอดตี
พ้ืนที่เหล่านี้คือป่าผืนหนึ่ง	 เมื่อมีการหักล้างถางพงเปล่ียน
พื้นที่เป็นนา	พืชเหล่านั้นก็คงหลงเหลืออยู่เป็นธรรมดา	
แต่อย่าลืมว่าพื้นที่นาต่างๆ	 ในอดีตล้วนเป็นป่าเป็นที่ลุ่ม
น�า้ขังทั้งนั้น	การที่พืชป่าเหล่านั้นหลงเหลืออยู่จึงไม่ใช่เป็น
เรื่องบังเอิญ	แต่ที่มันเหลือรอดอยู่ได้เพราะเป็นความตั้งใจ
ของผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นที่ยังเห็นคุณค่า	ส่วนพันธุ์สัตว์ที่
ส�ารวจพบก็มีไม่น้อยกว่า	30	ชนิดเลยทีเดียว
	 พืชจ�าพวกไม้ต้นชนิดเด่นๆ	ที่พบ	คือ	ต้นเขลง	เป็น
ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีผลสุกสีด�า	ต้นยางนา	ไม้ต้นสูงใหญ่ที่ให้
ผลพลอยได้คือเห็ดเผาะ	ต้นตะคร้อ	ผลมีรสเปรี้ยวเป็น
แหล่งวิตามินซีชั้นดี	 นอกจากนี้ยังมีไม้อื่นๆ	 อีก	 เช่น	 
ต้นแดง	 ต้นมะค่าโมง	 ต้นทองกวาว	 ต้นตะแบกนา	 
ต้นก้านเหลือง	และ	ต้นพะยูง	เป็นต้น

	 ไม้พุ่มและไม้ต้นขนาดเล็กชนิดเด่นๆ	ได้แก	่ต้นชิงซี่	
มีหนามตามกิ่ง	เมื่อผลสุกจะมีสีแดง	เด็กๆ	สามารถเก็บมา
กินได้	 ส่วนมดแดงชอบท�ารังบนต้นนี้	 และเม่ือถึงฤดู
มดแดงออกไข่	 เป็นท่ีกล่าวขานกันว่าไข่มดแดงบนต้นชิงซี่
จะเป็นไข่ที่มีคุณภาพ	แม้รังจะเล็กแต่ภายในอัดแน่นไป
ด้วยไข่มดแดง	นอกจากนี้ยังพบไม้เขยตาย	และเปล้าใหญ	่
ที่น�าใช้เป็นพืชสมุนไพรได้หลากหลายอย่าง	

	 ในส่วนของสัตว์ที่พบ	กลุ่มปลา	 ได้แก่	ปลาช่อน	
ปลาหมอ	ปลาซิว	ปลาสร้อยขาว	และปลากระดี่	 ซ่ึงล้วน
เป็นวัตถุดิบส�าคัญในการท�าปลาร้า	แม้ปริมาณจะไม่มาก
เหมือนแต่ก่อน	 (จากการสอบถามคนในพ้ืนที่)	แต่ก็ถือว่า
ยังคงมีความหลากหลายอยู่	กลุ่มสัตว์สะเทินน�า้สะเทินบก
และเล้ือยคลาน	ทีช่่วยในการก�าจัดศตัรูพืช	ก็ยงัมหีลายชนดิ	
ซึ่งในการส�ารวจก็พบ	กบ	เขียด	อึ่ง	คางคก	ส่วนสัตว์เลื้อย
คลาน	ได้แก่	กิ้งก่า	จังเหลน	งูสิง	และ	งูสามเหลี่ยม	ซึ่งเป็น
งูพิษอันตรายที่ยังคงพบในพื้นที่	 ล�าตัวเป็นรูปสามเหลี่ยม	
และมีลายเหลืองสลับด�าตลอดล�าตัว	ส่วนกลุ่มสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมที่พบในการส�ารวจครั้งนั้นก็พบเพียง	หนูนา	
ส ่วนกลุ ่มนกก็มีหลายชนิด	 ทั้งนกเอี้ยง	 นกแซงแซว	 
นกกระจิบ	และนกกะปูด 

ต้นชิงชี	่:	ต้นชิงชี่	(Capparis micracantha	DC.)	ผลสุกสีแดง	รับประทาน
ได้	มดแดงชอบท�ารังและให้ไข่มดแดงที่มีคุณภาพดี

Chingchi:	Capparis micracantha	DC.	has	red	edible	fruits.	Ants	

prefer	the	tree	as	their	habitats	and	produce	high	quality	eggs.

งูสามเหลี่ยม	:	งูสามเหลี่ยม	(Bungarus fasiatus)	งูพิษร้ายแรง
ที่ยังคงพบในท้องนาบ้านดงน้อย

Kraits:	Krait	(Bungarus fasiatus)	is	a	poisonous	snake	that	can
	be	found	in	paddy	fields	in	Ban	Dong	Noi	paddy	field

ลูกเขลง	:	ลูกเขลง	หรือ	หมากเค็ง	(Dialium cochinchinense	Pierre)	 
สุกสีด�า	เนื้อในรสชาติเปรี้ยวๆ	หวานๆ	รับประทานได้

Velvet tamarind:	Velvet	tamarind	(Dialium cochinchinense) 
Pierre	has	black	fruits	when	ripen.	The	fruit	is	edible	and	has	

sweet	and	tangy	flavor.
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were: Velvet tamarind (Dialium cochinchinense 
Pierre), a native fruit that is black in appearance. 
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don, a colossal 
plant provides edible mushrooms (Astraeus 
hygrometricus (Pers.) Morgan), Schleichera oleosa 
(Lour.) ; and Merr, a sour fruit that is a great source 
of vitamin C. Other species include Xylia xylocarpa 
(Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. 
Nielsen, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Butea 
monosperma (Lam.) Tauab., Lagerstroemia 
floribunda Jack., Nauclea orientalis (L.) L., and 
Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness.
 Small trees and shrub in the area include 
Chingchi (Capparis micracantha DC.), a thorny 
plant that produces a tasty red fruit, popular among 
children. The tree is also popular with red ants, who 
make their nests on the plant. The nests are small, 
but full of ant eggs, which is a good source of 
protein for the locals. Other species include 
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. and Croton 
persimilis Mull. Arg., are medicinal plants.
 For the animals, fish were found in abundance 
there. Native fish include snakehead fish, climbing 
perch, minnow, Siamese mud carp, and gourami, 
ingredients for making pickled fish. However, from 
interviews with the local residents, it is obvious 
that the fish diversity has declined. Amphibians and 
reptiles that serve as insect controllers are frogs 
dragon lizards, skinks, and snakes, which still 

inhabit the land. Kraits (Bungarus fasiatus), a 
venomous snake was also found in the survey, 
which shows the robust diversity of the land. Vole 
was the only mammal found in the field, but avians 
were in abundance; the common species found 
were mynah, drongo, tailorbird, and coucal.
 Overall, the diversity in the paddy field of 
Dong Noi village was still high. However, it is 
concerned that change of land use will have the 
curtain impacts on biodiversity
The Future
 During the survey, it was evident that many 
plots of the paddy field were transformed to 
sugarcane plantations, with monetary incentive as 
the catalyst. Sugarcane provides higher income 
than rice, which induces the farmers to change their 
crops. The future is still unpredictable, only the 
farmers hold the power to preserve or abandon the 
biodiversity there. One can only hope that 
biodiversity will remain.
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	 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว	ความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางชีวภาพในพื้นที่นาของบ้านดงน้อยยังคงมี
อยู ่มาก	 แต่ก็มีลางให้เกิดความกังวลใจว่ามันจะเป็น
เหมือนที่กระบี่หรือเปล่า	 เพราะพฤติกรรมการท�านาของ
หลายๆคนที่นี่เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว

ชาวนาถอนกล้า	:	การถอนกล้าเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการท�านา	เป็นการเตรียมกล้าเพื่อน�าไปปักด�าในแปลงนา

Farmer plucking rice :	Plucking	rice	shoots	is	a	part	of	rice	production.	This	is	a	preparation	of	rice	shoots	

before	they	are	planted	in	paddy	fields. 

อนาคต
	 จากการสังเกตก็พบว ่ามีที่นาหลายๆ	 แปลง 
เริม่เปลีย่นจากข้าวเป็นอ้อย	เป้าหมายเดยีวทีเ่ปลีย่นชนดิพชื
ในการเพาะปลูกคือ	เงิน	ปลูกอ้อยให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ปลูกข้าวหลายเท่าตัว	และดึงดูดใจเกษตรกรไม่น้อย	 ก็ได้
แต่คอยเฝ้าดูว ่าท้องนาแห่งบ้านดงน้อยจะยังคงเป็น 
นาข้าวท่ีรักษาทรัพยากรความหลากหลายเอาไว้	หรือว่า
มันจะเปลี่ยนไปเป็น	“อ้อย”	อย่างสมบูรณ์แบบ	ก็คงมีแต่
เกษตรกรท่ีนั่นเป็นผู ้ก�าหนดชะตาของทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพในนาข้าวแห่งนั้น	ก็ได้แต่หวังว่า
ทรัพยากรต่างๆ	จะยังคงอยู่ตราบนานเท่านาน
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	 ทีม ผู ้ วิ จัยจากศูนย ์ เชี่ ยวชาญเฉพาะทางด ้าน 
กีฏวิทยาฯ	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 น�าโดยนิสิตปริญญาเอก	 นายนรินทร ์	 
ชมภูพวง	 ได ้ค ้นพบแมงมุมสันโดษเมดิเตอร ์ เรเนียน	
Mediterranean	recluse	spider	ที่มี	ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	
Loxosceles rufescens	 (ภาพที่	1	และ	2)	ระหว่างการ
ลงพื้นที่ส�ารวจในบริเวณถ�้า	 ภายในเขตพื้นที่โครงการ
อนุรักษ ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด� าร	ิ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ.)	
อ�าเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี	 แมงมุมชนิดนี้จัดอยู่ใน
กลุ่มแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่ส�าคัญของโลก	พิษของแมงมุม
ชนิดนี้จะส่งผลท�าให้เกิดการตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อ
บริเวณที่ถูกกัด	(necrotic	lesion)	(ภาพที่	3	และ	4)	โดย
แมงมุมชนิดน้ีมีถิ่นก�าเนิดมาจากประเทศในเขตทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน	และขณะนี้พบว่ามีการแพรกระจายใน
หลายประเทศ	เช่น	สหรัฐอเมริกา	เม็กซิโก	ประเทศในแถบ
ยุโรป	 รัสเซีย	 และออสเตรเลีย	 ฯลฯ	 ส�าหรับในเอเชียมี
รายงานการพบในประเทศจีน	 ไต้หวัน	 เกาหลี	 และญี่ปุ่น	
โดยการค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นรายงานการค้นพบแมงมุม
สันโดษเมดิเตอร์เรเนียนครั้งแรกในประเทศไทย	ซึ่งจากการ

การค้นพบแมงมุมสันโดษ
เมดิเตอร์เรเนียน
  ครั้งแรกในประเทศไทย

1	 อาจารย	์ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	 นิสิตปริญญาเอก	ภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ 1  นรินทร์ ชมภูพวง 2

ส�ารวจภายในถ�้าแห่งนี้	 และพื้นที่บริเวณโดยรอบรวมทั้งถ�้า
อีกจ�านวน	5	ถ�้า	 ในบริเวณใกล้เคียงท�าให้ทราบว่าแมงมุม
ชนิดนี้มีขอบเขตการกระจายตัวอยู่เฉพาะที่ถ�า้นี้เท่านั้น	ทาง
ทีมผู ้วิจัยสันนิษฐานว่าแมงมุมชนิดนี้อาจจะเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง	 ในระหว่างที่มี
การขนส่งวัสดุและยุทโธปกรณ์จากญี่ปุ่นมายังไทย	 โดยใช้
ถ�้านี้เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์	 ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
สายมรณะ	ซึ่งแมงมุมชนิดนี้มีรายงานในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่
สมัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง	 งานวิจัยครั้งนี้ถือได้ว่า
เป็นการค้นพบแมงมุมที่ส�าคัญทางการแพทย	์และได้รับการ
ตอบรับตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยระดับโลก	
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 A research team from the Center of Excellence 
in Entomology and Department of Biology, Faculty 
of Science, Chulalongkorn University led by a 
doctoral candidate, Mr. Narin Chomphuphuang, has 
discovered the Mediterranean recluse spider 
(Loxosceles rufescens, Figures 1 and 2) from cave in 
the vicinity of Plant Genetic Conservation Project 
Under the Royal Initiative of Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirindhorn in Sai Yok district, 
Kanchana Buri province. This recluse spider is 
infamously known for its high potent venom, which 
causes a condition known as necrotic lesion (Figures 
3 and 4). The area of origin of this recluse spider lies 
within the countries in the Mediterranean region, 
though it has spread worldwide into the Americas, 
Europe, Russia and Australia. In Asia, L. rufescens is 
reported in China, Taiwan, Korea, and Japan. Our 
finding is the first documentation for Thailand. It is 
found that spiders is restricted disperse exclusively in 
the particular cave. It is hypothesized that the spiders 

The finding of the
 Mediterranean Recluse 
Spider in Thailand

1 Lecturer of Department of Biology, Faculty of Science Chulalongkorn University
2 Ph.D. candidate Zoology program, Faculty of Science Chulalongkorn University

Dr. Natapot Warrit 1  Narin Chomphuphuang 2 

were introduced into the area during World War II via 
Japanese military troops. The spiders may come with 
equipment and material for the construction of the 
infamous “Death Railway” trail (L. rufescens was 
documented in Japan prior to the beginning or the 
war). Because of the medical importance of this 
spider, the report of our finding is accepted and will 
soon be published in the prestigious international 
scientific journal devoted to the study of spider.
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	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าแมงมุมชนิดนี้จะมีชื่อเสียงในด้าน
พิษที่รุนแรง	แต่ข้อมูลจากงานวิจัยและการเก็บสถิติเป็น
เวลากว่าสิบปีในต่างประเทศ	พบว่าคนที่โดนแมงมุมชนิดน้ี
กัดมีเพียงร้อยละ	10	 เท่านั้นที่จะเกิดแผลที่รุนแรงจนต้อง 
ได้รับการรักษาทางการแพทย	์(ภาพที่	4)	โดยส่วนใหญ่แผล
ท่ีกัดจะเป็นเพียงตุ ่มแดงคล้ายยุงกัดและหายได้ในเวลา 
ไม่นาน	(ภาพที่	3)	ในประเทศบราซิลมีรายงานว่าอัตราการ
ตายของคนที่ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดถือได้ว่าต�่าเพียงร้อยละ	
0.05	หรือ	47	ราย	จากทั้งหมด	91,820	ราย	 เนื่องจาก
แมงมุมชนิดนี้มีลักษณะนิสัยที่มักจะหลบซ่อนตามซอกมุม	
หากินกลางคืน	 ไม่มีนิสัยดุร้าย	การโดนกัดส่วนใหญ่จะเกิด
จากการสัมผัสโดยตรงหรือโดนตัวแมงมุมโดยบังเอิญจาก
การสวมใส่รองเท้าหรือเส้ือผ้าที่มี	 แมงมุมเข้าไปอาศัยอยู	่
และจากการส�ารวจโดยทีมผู ้วิจัยในขณะนี้พบว่าแมงมุม
สันโดษเมดิเตอร์เรเนียนมีการกระจายตัวในประเทศไทย 
ในพื้นที่ที่แคบมาก	 ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงไม่ควรตื่น
ตระหนกกับแมงมุมชนิดนี้มากนัก	แต่การทราบถึงสถานะ
และการกระจายตัวของแมงมุมชนิดนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่
ส�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในการเฝ้าระวัง	และช่วย
ในการวินิจฉัยอาการของแพทย์ในกรณีที่มีผู้ถูกแมงมุมกัด

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัแมงมุมสนัโดษเมดเิตอร์เรเนยีน
 แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนส่วนใหญ่จะมีสี
เหลืองน�้าตาล	 (ภาพที่	 1	และ	2)	ล�าตัวของแมงมุมชนิดน้ี
บางตัวจะมีสีน�้าตาลเข้มมองแล้วคล้ายกับไวโอลิน	จึงเป็น
ท่ีมาของช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าแมงมุมไวโอลิน	แต่บางตัวจะ
มีสีซีดท�าให้มองเห็นลักษณะนี้ได ้ไม ่ชัดเจน	 ขนาดตัว
ประมาณ	7–7.5	มิลลิเมตร	(จากส่วนฐานของเขี้ยวถึงปลาย
ท้อง)	ล�าตัวมีลักษณะแบนเรียวลู่คล้ายลูกศรในบริเวณส่วน
บนที่เป็นที่ตั้งของตา	แมงมุมชนิดนี้มีตา	3	คู่	รวม	6	ตา	(1	คู่
อยู่ด้านบน	อีก	2	คู่ขนานกันด้านล่าง)	ขาม	ี4	คู	่ เรียวและ
ยาวไปทางด้านข้าง	ส่วนท้องมีลักษณะรีมีขนกระจายอยู่ทั่ว
ท้อง	ซึ่งการระบุและจ�าแนกชนิดของแมงมุมอย่างชัดเจน
และแน่นอนจ�าเป็นต้องศึกษาลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์
ของตัวผู้หรือตัวเมีย	การพบเจอแมงมุมสีน�้าตาลทั่วไปใน
บ้านเรือนท่ีมีลักษณะภายนอกท่ีใกล้เคียงกับลักษณะที่
บรรยายมาไม่ได้เป็นการยืนยันอย่างแน่นอนว่าแมงมุมที่พบ
เป็นแมงมุมสันโดษ	เมดิเตอร์เรเนียน	หากประชาชนท่านใด
พบและสงสัยว่าเป็นแมงมุมชนิดนี้สามารถส่งตัวอย่างมา
เพื่อตรวจสอบและยืนยันได้ท่ี	 ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทาง
ด้านกีฏวิทยาฯ	คณะวิทยาศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
แขวงวังใหม	่เขตปทุมวัน	10330	

ภาพที่ 1	และ	2	ลักษณะทั่วไปของแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน	(Loxosceles rufescens)
Figures 1 and 2 A general outlooak of the Mediterranean recluse spider (Loxosceles rufescens)

ภาพที่ 3	ลักษณะแผลทั่วไปเมื่อถูกกัดโดยแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน
Figure 3 A bite wound generally encountered as a result from the Mediterranean recluse spider

ภาพที่ 4	ลักษณะอาการการตายเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อบริเวณที่ถูกกัด	(necrotic	lesion)	โดยแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน
Figure 4 A developing necrotic lesion as a result from the Mediterranean recluse spider’s bite
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 Despite the fact that this recluse spider is well 
known for its significant potent venom, research in 
the past ten years has shown that only 10% of the 
patients bitten by the spider developed necrotic lesion 
that need serious medical attention (Figure 4). Most 
of the inflicted wounds resemble mosquito bites and 
can be healed in a few days (Figure 3). In Brazil, there 
is a report on the patient death rate caused by the 
recluse spider bites to be 0.05% or 47 cases out of 
91,820 victims. In addition, the recluse spider has a 
seclusion life style, lives in a sheltered habitat (such 
as crevices or corners), nocturnal, and with mild 
temperament. Most cases of patients being bitten 
were a result from a direct contact or touching the 
spider accidentally either via putting on clothing and/
or shoes that resided by the spider. Since, our finding 
suggested that this spider has a very limited range in 
Thailand, the public should not overreact to this 
news, but are encouraged to be aware about the 
presence of this medically important arachnid. We 
hope that by releasing this information to the public 
and press, the doctors in Thailand will have a reliable 
reference for their future diagnoses.

General characteristics of the 
Mediterranean recluse spider
 The Mediterranean recluse spider is a light 
brownish-looking spider (Figures 1 and 2). In some 
specimens, the body can be seen with dark brown 
marking resembling a violin shape on the dorsal area 
of the body, hence, it is sometimes being referred to 
as “the violin spider”. However, many individuals 
have paler marking rendered this character to be 
unreliable for accurate identification of the species. 
The size of L. rufescens ranging from 7–7.5 mm in 
length (measured from the base of the chelicerae to 
the end of the abdomen). The overall shape of the 
spider is compressed dorso-ventrally with 3 pairs of 
eyes (1 on dorsal, the other 2 are ventrally paralleled) 
and 4 pairs of slender legs extending laterally to the 
body. The abdomen is oval with scattered hairs. 
Nevertheless, to be able to accurate confirmed the 
identification of the specimens as L. rufescens, a 
thorough dissection of the male and female spider 
genitalia are utmost necessary to confirm the identity. 
Finding “suspicious” brownish-looking spider 
resembling what are described above in your home or 
other infrastructures still does not validate the finding 
of the Mediterranean recluse spider. If you are 
suspecting that you have a Mediterranean recluse 
spider in your area, please send the specimens (either 
dead or alive) to the Center of Excellence in 
Entomology, Faculty of Science, Chulalongkorn 
University, Pathumwan district, Bangkok, Thailand 
10330. We will be able to identify and confirm 
whether what you have is a Mediterranean recluse 
spider or not.  
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	 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน	อยู่ในภาวะที่	
“ขาดพลัง”	อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย	อาทิ	เศรษฐกิจ
โลกซบเซา	รายได้จากการเกษตรที่ตกต�่า	ประชาชนชะลอ
การใช้จ่าย	 และธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ	
เป็นต้น	ภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของ
ประชาชน	และนักลงทุน	รัฐบาลจึงเร่งด�าเนินการกระตุ้น
เศรษฐกิจ	 สะสางปัญหา	พร้อมไปกับการวางอนาคต	 
โดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับประเทศ	
	 แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีอ่อน
ก�าลังลง	ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของระบบ
เศรษฐกิจไทย	ที่พึ่งพาการส่งออกมากถึงร้อยละ	 70	 
ของจีดีพี	 เมื่อไรก็ตามที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 ก็จะ
กระทบกับภาคส่งออกและเศรษฐกิจไทยโดยตรง	นโยบาย

พ.ศ. 2559 ปีแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน เน้นผลักดันเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้รัฐบาลให้ความส�าคัญ
กับการสร้างสมดุล	ด้วยการผลักดัน	“เศรษฐกิจภายใน
ประเทศ”	 ให ้ เติบโตมากยิ่ งขึ้น	 เพื่อลดการพึ่ งพา 
การส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวเฉกเช่นในอดีต	
	 ทั้งนี้	เราต้อง	“หันมองชนบท”	ให้มากขึ้น	โดยการ
สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้สินค้า	 เพ่ือที่จะไม่ต้องขาย
สินค้าราคาถูกอีกต่อไป	 ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
เพื่อลดภาระของรัฐ	ชูการท่องเที่ยวท้องถิ่น	และเชื่อมโยง
อาเซียนให้มากขึ้น	 ซ่ึงนับเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจตาม
แนวทางประชารฐั	 ท่ีทกุภาคส่วนประสานความร่วมมือกัน	
เพื่อสร้างอนาคตอนัสดใสให้กับเศรษฐกจิของประเทศไทย

ภาพและข้อมูลจาก	จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน	ปีที่	2	ฉบับที่	20	วันที่	15	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559
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หมายเหตุ : เนื้อหาบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนในแต่ละเรื่องที่เขียน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 ประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ได้ลูกเสือจาก

การผสมเทียม จ�านวน 2 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว วารสารฉบับนี้จึงขอน�าเสนอให้รู้จักกับเสือลายเมฆ และโครงการ

ความร่วมมือในการเพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ที่ท�าให้การผสมเทียมเสือลายเมฆประสบ

ความส�าเร็จ นับเป็นก้าวส�าคัญซึ่งจะน�าไปสู่การวิจัยและเพิ่มพันธุ์สัตว์ป่าหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่นต่อไป 

 นอกจากเสือลายเมฆแล้ว ยังจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 

Assessment : EIA) ของประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับขั้นตอน ประเภทและขนาดโครงการที่เข้าข่ายต้องท�า EIA รวมทั้งความแตกต่าง

ระหว่างระบบ EIA ของประเทศญีปุ่น่กบัประเทศไทย นอกจากนี ้ยงัมเีรือ่งของปเูจ้าพ่อหลวง ปนู�า้จดืในกลุม่ปนู�า้ตก ปูหนิทีม่ขีนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เพื่อให้เห็นคุณค่าความส�าคัญ ตลอดจนสถานการณ์และการคุกคามใน

ปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ปูเจ้าพ่อหลวงให้ยังคงอยู่ต่อไป 

 ปิดท้ายเล่มด้วยเรื่องแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน แมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่ส�าคัญของโลก เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักและไม่ตื่น

ตระหนกกับแมงมุมชนิดน้ีมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่ที่โดนกัดจะเป็นเพียงตุ่มแดงคล้ายยุงกัดและหายได้ภายในเวลาไม่นาน และ

เร่ืองสุดท้าย คือ การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน เน้นผลักดัน

เศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างอนาคตอันสดใสให้กับ

เศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

บทบรรณาธิการ

 Thailand first succeeded in breeding clouded leopards in 2015. Two clouded leopard cubs, one male and one female, were 
born by artificial insemination. Therefore, this journal introduces the clouded leopards and the joint efforts of Thailand and the 
United States of America collaborative breeding program for clouded leopard, which has led to the success of clouded leopard 
Artificial Insemination. This accomplishment marks an important step towards wider research and conservation efforts for rare 
wild animals and endangered species.
 In addition to clouded leopards, this journal presents the Environmental Impact Assessment (EIA) in Japan, with details 
on its procedure, types, and sizes of projects that require EIA. The journal also addresses the differences between the EIA  
system of Japan and Thailand. Furthermore, the journal has an interesting story on Indochinamon bhumibol, the largest freshwater 
crab of the waterfall and spiny rock crab family in Thailand, and the second largest in the world. The article aims to raise 
awareness of the crab’s significance and current threats, in order to conserve the Indochinamon bhumibol population sustainably. 
 The journal includes a story on the Mediterranean recluse spider, one of the most poisonous spiders in the world. The 
article features the spider to create more understanding and less hysteria on the subject, as most people bitten by the spider will 
only experience a small, red bump similar to that of a mosquito bite, which heals in a short period of time.Finally, the journal 
addresses Thailand’s economic reform in 2016, where the government plans to tackle all aspects of economic development, with 
a focus on a sustainable growth of the domestic economy. The reform follows a civil state principle and aims to create a brighter, 
more prosperous future for the Thai economy.

Editorial Note
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