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บทความในวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน พ.ศ. 2563  
ฉบับไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม - ธนัวาคม) ยงัเปน็ชว่งท่ีมกีารควบคมุสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และดำาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข 
ในไตรมาสนี ้สผ. มกิีจกรรมเด่นคือ การจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธแ์ละ
สร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำา ในเรื่อง “WETLANDS FOR 
ALL” โดยมีช่วงการเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนักวิชาการและ 
นักแสดงรุ่นใหม่ เพื่ อให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาเกิดความเข้าใจและ 
เหน็ความสำาคัญของพืน้ท่ีชุ่มน้ำา และเขา้มามสีว่นร่วมในการจัดการพืน้ท่ีชุม่น้ำา  
หัวข้อ “WETLANDS for Everyone by Every Gen : WETLANDS  
ไทยยั่งยืนได้ ด้วยมือ และใจของทุก GEN” เก่ียวกับเรื่องจากปก สวนผัก 
คนเมืองเชียงใหม่ เป็นการนำาพื้นท่ีรกร้างในชุมชนมาสร้างความยั่งยืน 
ด้านอาหารให้แก่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมนี้เริ่มขึ้น 
ในชว่งแรกของการระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีหา้มเดินทางและขนสง่ระหว่าง
พื้นท่ี ทำาให้ชุมชนเกิดการขาดแคลนอาหารได้ ในคอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ  
กองบรรณาธิการได้สัมภาษณ์พระอาจารย์ทิพากร อริโย พระวิทยากร
วัดจากแดง ได้เล่าถึงการนำาหลักธรรมเข้าสู่ชุมชน เพื่ อเป็นแนวทาง 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน  
อาทิ สง่เสรมิใหชุ้มชนนำาขวดพลาสติกมาแปรรูปเปน็ผา้ไตรจีวร สอดคล้องกับ 
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขณะท่ีในคอลัมน์ส่องโลก 
ได้เสนอทิศทางกรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังป ี
ค.ศ. 2020 เปน็แนวทางท่ีประเทศไทยจะดำาเนนิงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
และเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนื ค.ศ. 2030 คอลัมนส์ิง่แวดล้อมและมลพษิ 
มจีำานวนสามเรื่อง สองเรื่องแรกเก่ียวกับการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม  
ได้แก่ เรื่องเส้นทางการกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นการนำาเสนอความเป็นมาและความสำาคัญของ 
การกระจายภารกิจการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
จากส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคหรือท้องถ่ิน เพื่ อรองรับ 
การพัฒนาในอนาคต และเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลระบบการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (Big Data) และการใช้ประโยชน์ 
ในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Data Analytics) เพื่อรองรับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการให้บริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล และ 
เรื่องท่ีสามเป็นการสัมภาษณ์ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ ท่ีได้แสดงมุมมอง 
การอนรัุกษ์และพฒันาพื้นท่ีเมอืงเก่าอยา่งยัง่ยนื โดยเมอืงเก่าท่ียัง่ยนืควรม ี
องค์ประกอบของอาคารสถานท่ีท่ีมค่ีาอันควรอนรุกัษ์ และชุมชนท่ีสามารถ 
อยู่ร่วมกันในพื้นท่ีเมอืงเก่าได้ ท้ังนี ้กระบวนการท่ีจะอนรุกัษ์และพัฒนาพ้ืนท่ี 
เมอืงเก่าใหเ้กิดความย่ังยืน จำาเปน็ท่ีจะต้องใหค้วามสำาคัญต่อกระบวนการ 
มสีว่นร่วมและรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนทกุกลุม่ และคอลัมนส์ดุท้าย 
คือ ความสมดุลและหลากหลาย มสีองเรื่อง ได้แก่ เร่ืองต้นแบบการมสีว่นรว่ม 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ กรณีศึกษา น้ำาตกธารารักษ์ อยู่ในเขต
บ้านเจดีย์โคะ อำาเภอแมส่อด จังหวัดตาก ท่ีชุมชนได้ร่วมกันดูแลและรักษา
ทรัพยากรในท้องถ่ินใหเ้ปน็ฐานการพฒันาและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยนื และ 
เรื่องการอนรุกัษ์ปา่ สูก่ารพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื เปน็การสรา้งการมสีว่นรว่ม 
ของชุมชนในการอนรัุกษ์และฟื้ นฟปูา่ รวมถึงใชป้ระโยชนจ์ากปา่อยา่งยัง่ยนื

บทบรรณาธิการ
Ed i to r i a l  Note

This issue of Nature and Environment Journal during the forth 
quarter (October – December) of 2020 is published during the period 
of time that measures to control the outbreak of Coronavirus disease 
2019 (Covid-19) have been implemented by following the guidelines 
from Ministry of Public Health to prevent and reduce the infection 
of Covid-19. In this quarter, the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning conducted the seminar under 
the theme “WETLANDS FOR ALL” to provide knowledge and raise 
awareness of wetland management for participants. From the panel 
discussion, speakers who were academics and the popular young 
actor exchanged their views on the topic “WETLANDS for Everyone 
by Every Gen: WETLANDS” to inform participants to understand and 
concern importance of wetlands. Regarding the cover story, “The 
garden for planting vegetable in the urban community in Chiangmai” 
was illustrated to promote food security for the community through 
public participation during the Covid-19 outbreak and lockdown area 
across the country. In the Special Interview Column, the Editorial 
Board interviewed Ajarn Tipakorn Ariyo who was a monk in Jak Daeng 
temple informing how the temple introduced Dharma to apply in 
communities and to guide the communities conserving environment 
and improving quality of life. For example, residents in communities 
donated water plastic bottles for recycling and producing a set of 
monk robes related to the circular economy principle. In the World 
Focus Column, the Post-2020 Global Biodiversity Framework was 
illustrated to inform the biodiversity direction of Thailand related 
to the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Sustainable 
Development Goals (SDGs) by 2030. In the Environment and Pollution 
Column, it is composed of three topics. The first two topics relevant 
the environmental impact assessment (EIA) were as following: the 
Improvement of EIA Decentralisation from the central administration 
to regional and local governments and the Development of EIA 
Database System and beneficially of Data Analytics for supporting 
Thailand 4.0 and the digital government services. In the last topic, 
the Editorial Board interviewed Associate Professor Dr. Nattawut 
Preyawanit, Faculty of Architecture, Silpakorn University, expressing 
opinions on conserving and developing ancient city sustainability 
composed of key components connected together such as buildings, 
landscapes and communities. However, public involvement is an 
important process for the sustainability. The Balanced and Diverse 
Column was composed of two topics such as the model of natural 
resource participatory management at Thararak waterfall, Mae Sot 
district, Tak province and the forest conservation for sustainable 
community development in Roi Et province.
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (สผ.) ในฐานะหนว่ยงานรบัผดิชอบการบรหิารจัดการ 
พื้นท่ีชุ่มน้ำาของประเทศไทยและหนว่ยงานประสานงานกลาง
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ำา ตระหนักถึงว่าการดำาเนินงาน 
ด้านพื้นท่ีชุ่มน้ำาให้ประสบความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ  
ต้องอาศัยกระบวนการถ่ายทอด การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน จึงจัดกิจกรรม “WETLANDS FOR ALL”  
ขึ้น เมื่ อ วันท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 ณ โรงแรม  
เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำา กรุงเทพมหานคร มผีูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมจากหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน  
สถาบันการศึกษา ประชาชนและเยาวชนท่ีสนใจ ประมาณ  
300 คน มีวัตถุประสงค์เพื่ อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้  
ในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำาจากผู้มีประสบการณ์ด้านพื้นท่ี
ชุ่มน้ำา ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและตระหนักในคุณค่าและ
ความสำาคัญของพ้ืนท่ีชุ่มน้ำา พร้อมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ์
และมมุมองในการดำาเนนิงานด้านพื้นท่ีชุ่มน้ำา

WETLANDSWETLANDS

โดย กองบรรณาธิิการ

FORFOR ALLALL

เร่�องเด่น สผ.
ONEP News Editorial Board
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Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning (ONEP) is the national focal point of the 
Convention on Wetlands known as the Ramsar Convention 
and takes responsibility on wetland management in 
Thailand. ONEP has concerned the achievement of 
the efficient wetland mobilization and worked through 
knowledge transfer, learning and public involvement. 
ONEP, therefore, conducted the seminar on Wetlands for 
All on November 26, 2020 at the Berkeley Hotel Pratunam, 
Bangkok. Approximately 300 participants from government 
sector, private sector, NGOs, academic institute, residents 
and youths attended the seminar which aimed to inform 
and raise awareness of wetland management from  
experts to let participants know and understand  
value and importance of the wetlands as well as share 
experts’ experiences on wetland management. 
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กิจกรรม “WETLANDS FOR ALL” มี นายประเสริฐ  
ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำานวยการกองจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติ
จาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
กล่าวปาฐกถา เร่ือง มิติใหม่ในการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำา 
ของไทย ท่ีได้กล่าวถึงความสำาคัญของพื้นท่ีชุ่มน้ำา สถานการณ์  
ภัยคุกคาม กลไกและเครื่องมอืในการบริหารจัดการ และแนวทาง
ในการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำา

ภายในงานได้มกีารเสวนาแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในหวัขอ้  
“WETLANDS for everyone by every gen : WETLANDS  
ไทยยั่งยืนได้ ด้วยมือ และใจของทุก GEN” มีประเด็นนำาเสนอ  
ดังนี ้

(1) “บทบาทของไทยในการขับเคล่ือนพื้ นท่ีชุ่มน้ำา” 
โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวถึงจุด 
เริม่ต้นการอนรัุกษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาของประเทศไทย กลไกในการบริหาร 
จัดการพ้ืนท่ีชุม่น้ำา แผนการจัดการพื้นท่ีและแนวทางการบรหิาร 
จัดการพื้นท่ีแรมซาร์ไซต์ และความร่วมมือของเครือข่าย 
ในการผลักดันงานด้านพื้นท่ีชุ่มน้ำาภายในประเทศและระดับสากล 
รวมถึงการดำาเนนิงานด้านพื้นท่ีชุ่มน้ำาในอนาคต

(2) “พ้ืนท่ีชุ่มน้ำาในมุมมองระดับสากล” โดย ดร.เพชร  
มโนปวิตร นักวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ
พื้นท่ีชุ่มน้ำา กล่าวถึงความพยายามในการแลกเปล่ียนการเรยีนรู ้
ในการจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ำาในระดับภมูภิาค การจัดงานพื้นท่ีชุม่น้ำา 
ระดับโลกในแต่ละปี และการนำาส่ือเทคโนโลยีมาช่วยรณรงค์ 
ในการอนรุักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ำา 

Mr. Prasert Sirinapaporn, Deputy Secretary General 
of ONEP, delivered remarks at the opening of the 
seminar. Dr. Jittinun Ruengverayudh, Director of the 
Biodiversity Division, informed the importance of the 
event. In addition, Dr. Wijarn Simachaya, Director of 
Thailand Environment Institute Foundation, lectured the 
topic on “New Dimensions of Wetland Management in 
Thailand” mentioned to the importance, situation, threat, 
mechanism and instrument of wetland management and 
the guidelines for integration of Ramsar wetlands. 

In the seminar, the main topic was “WETLANDS for 
Everyone by Every Gen” and speakers were as follows:

Firstly, Mr. Prasert Sirinapaporn, Deputy Secretary 
General of ONEP, presented “Roles of Thailand Mobilizing 
Wetlands” and mentioned to the original of wetland 
conservation in the country, mechanisms to address 
wetlands, the guidelines for Ramsar sites management 
plan, cooperation of the network to mobilise domestic and 
international wetlands and implementation of wetlands 
in the future. 

Secondly, Dr. Petch Manopawitr, biodiversity and 
wetland lecturer, presented “Wetlands and International 
Sights” and described that it was necessary to exchange 
experiences on Ramsar site management in the region, 
to conduc the global wetland conference annually and 
to apply media and technology for promotion of wetland 
conservation.
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(3) “ คุ ณ ค่ า เ ชิ ง วิ ช า ก า ร ข อ ง พื้ น ท่ี ชุ่ ม น้ำ า ”  โ ด ย  
ผศ. ดร.ปิยะกาญจน์ เ ท้ียธิทรัพย์  คณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการดำาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธอ์นุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ำา ปัญหา อุปสรรค
การดำาเนนิงานด้านพื้นท่ีชุ่มน้ำา และแผนงาน communication, 
capacity building, education, participation and awareness 
(CEPA)

(4) “มุมมองของคนรุ่นใหม่ ต่อพื้ น ท่ี ชุ่มน้ำ า”  โดย 
นายศภุศษิฏ์ จงชีวีวัฒน ์หรือมวิ นกัแสดง กล่าวถึงการจัดลำาดับ 
ความสำาคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ 
ความสำาคัญ เราจะต้องทำาอยา่งไรใหร้ะดับความสำาคัญมนัเพิม่ขึน้  
แนวทางท่ีจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม คือ ต้องเปล่ียน  
Mindset ก่อน ให้มีความรู้สึกหวงแหนในด้านทรัพยากร โดย 
การทำา CSR จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพจาก
ทรัพยากรท่ีอยู่ในชุมชน และส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินเข้ามา 
มสี่วนร่วม

Thirdly, Asst. Prof. Dr. Piyakarn Tiatisup, lecturer at 
Faculty of Resources and Environment, Mahidol University, 
presented “Academic Value of Wetlands” and illustrated 
the points of implementation through the Ramsar site 
strategy, obstacles of practices on wetlands and the plan 
related to communication, capacity building, education, 
participation and awareness (CEPA).

Lastly, Mr. Suppasit Jongcheveevat or Mew, actor, 
presented “Views of Young Generations on Wetlands”  
and mentioned to the environmental issue prioritisation 
in which most people did not aware to set it as priority. He 
described that how levels of the environmental issue would 
be improved and he recommended to provide opportunity 
for young generations to get involve with the issue for 
changing their mindsets to concern resources through CSR 
relevant to an ecological sector, career creation from local 
resources and promotion for local residents to participate 
in activities.
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สวนผักคนเม่องเชียงใหม่

Chiang Mai 
Urban Vegetable Farm

เร่�องจากปก
Cover Story โดย กองบรรณาธิิการ Editorial Board
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ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในเร่�องสิ�งแวดล้อม  
สุขภาพ และอาหารเพิ� มมากขึ้นเร่�อยๆ ซึ�งจาก 
รายงานวิกฤตอาหารโลก (Global Report 
on Food Crises (GRFC) 2020) ชี้ให้เห็นว่า 
การขาดแคลนอาหารเป็นประเด็นที�ทุกประเทศทั�วโลก 
ต้องช่วยกัน ไม่ให้คนอดอยากและไม่ให้อดตาย ซึ�ง 
สาเหตุหลักของวิกฤตอาหารมาจากภาวะสงคราม  
สภาวะภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง วิกฤตเศรษฐกิจ
ฉับพลัน สำาหรับประเทศไทยนบัเป็นประเทศที�สามารถ
สร้างผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างต่อเน่�อง  
เน่�องจากสภาพทางภูมิศาสตร์และความอุดมสมบูรณ์ 
ของดินที�เอ่้อให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที�ต้องการ 
จากหลายประเทศ

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นถึงความสำาคัญของ
สถานการณ์อาหารท่ีปลอดภัยในประเทศ จึงนำาเสนอการทำางาน
ของกลุ่มคนท่ีลุกขึ้นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปรับ
พื้นท่ีรกร้างกลางเมอืงเชียงใหมข่นาด 3 ไร่ ใหก้ลายเปน็สวนผกั 
เล้ียงปากท้องคนในเมือง โดยกองบรรณาธิการได้มีโอกาส
สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร ผู้ร่วมก่อต้ัง  
“ใจบ้านสตูดิโอ” และคุณเสาวคนธ ์ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงาน 
เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ซึ่งท้ังสองท่านเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกลุ่มท่ีผลักดันโครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ และ 
ได้บอกเล่าแนวคิดการสรา้งสวนผกักลางเมอืงท่ีจะชว่ยหล่อเล้ียง 
ปากท้องของคนเชียงใหมใ่นอนาคต

More and more people have paid more 
attention to the environment, health and 
food. The Global Report on Food Crises 
(GRFC) 2020 indicates that food shortage 
is the issue that all countries in the world 
should collaborate to fight hunger. Main 
reasons of food crises are wars, severe 
climate variability and immediate economic 
crises. Thailand is one of countries able to 
continuously produce agricultural products 
due to favorable geographical conditions 
and soil fertility that allows that country to 
produce products with quality demanded 
by several other countries.

Nature and Environment Journal recognizes the 
importance of safe food situation in the country, therefore, 
presenting a group of people work to establish the food 
security by turning a 3-rai plot of wasteland in the middle 
of Chiang Mai province into a vegetable farm feeding 
urban people. The Editorial Board talks with Mr. Supawut 
Boonmahathanakorn, co-founder of “Jaibaan Studio” and 
Ms. Saowakhon Sriboonruang, coordinator of Ruk Chiang 
Mai Urban Community Network, who is a part of the group 
maneuvers the vegetable farm for city people in Chiang Mai 
project. They talk about the concept of creating vegetable 
farm in the middle of the city to feed Chiang Mai people 
in the future.
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จุด่เริ�มของสวนผักคนเม่องเชียงใหม่ 
มีจุดเริ่มมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้  

หลายประเทศท่ัวโลกต้องออกมาประกาศล็อกดาวนแ์ละขอความรว่มมอืใหป้ระชาชน
อยู่แต่ในบ้าน ต่อมาพบว่าสถานการณ์คนตกงานและคนยากจนในเมืองเพิ่มขึ้น 
จำานวนมาก เมื่อไม่มีงานก็ไม่มีเงิน ไม่มีกำาลังไปซื้อหาอาหารมาเล้ียงปากท้องตนเอง
และคนในครอบครวั ดังนัน้ ประเด็นความมัน่คงด้านอาหารจึงถกูหยิบยกมาเพื่อรบัมอื
หรือปอ้งกันใหทั้นการณ์ 

คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร ผู้ร่วมก่อต้ัง “ใจบ้านสตูดิโอ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม 
ท่ีผลักดันโครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า “...เมื่อประมาณ 
ปี พ.ศ. 2562 ได้มีการพูดคุยเร่ืองการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมืองเชียงใหม่กันมาก  
จึงได้เริ่มทำาการเก็บข้อมลูพื้นท่ีรกร้างภายในเมอืง เพื่อสร้างเปน็พื้นท่ีสีเขียวเสนอเปน็ 
นโยบายสาธารณะของพื้นท่ีรกร้างในเมือง ท่ีเรียกว่า กรีนบุ๊ค โดยเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มี 
การใช้ประโยชนซ์ึ่งบางแหง่เปน็พื้นท่ีกองขยะ 

...ต่อมาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มองเห็นว่าพื้นท่ี
รกร้างในเมอืงท่ีมอียู่จะนำามาใชป้ระโยชนไ์ด้อยา่งไร ในเรื่องของความมัน่คงทางอาหาร  
เพราะสินค้าเกษตรไมส่ามารถส่งเข้ามาในเมอืงได้ จึงเริ่มโครงการโดยเข้าไปพูดคุยกับ
ชุมชนผูม้รีายได้นอ้ยชุมชนริมคลองแมข่่า จึงได้เกิดแนวความคิดในการนำาพื้นท่ี 2.5 ไร ่
มาทำาเป็นพื้นท่ีปลูกผัก เพื่อให้คนได้เข้าไปใช้ จึงได้ทำาแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
แล้วไปปรึกษากับเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นท่ี  
ต่อมาได้รับอนญุาตใหท้ดลองใช้พื้นท่ีเปน็ระยะเวลา 1 ป ี

...จากนั้นได้มีการจัดต้ังเพจสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา เพื่อการส่ือสารและ
ขอรับการบริจาคเมล็ดพันธุ์ กล้าพันธุ์ ซ่ึงทางกลุ่มมีจุดประสงค์หลักในการใช้พ้ืนท่ี 
คือ เพื่อใช้ในการสร้างความมั่นคงในเรื่องอาหารให้กับเมือง ท้ังในด้านผลผลิตและ 
ความรูด้้านการเพาะปลกู เพราะว่าความรูใ้นการเพาะปลกูภายในเมอืงนัน้เปน็ทักษะใหม ่ 
พร้อมท้ังสร้างเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีคนทุกกลุ่มสามารถเข้าไปร่วมออกแบบหรือ 
บรหิารได้ ต่อจากนัน้อยากใหเ้ปน็โมเดลในการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีรกรา้งของทางภาครฐั 
ให้เป็นพื้นท่ีสาธารณะ โดยให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงตรงจุดนี้จะทำาให้ 
รู้ว่ามอุีปสรรคอะไรบ้างและสามารถก้าวผา่นได้อยา่งไร ซึ่งได้แสดงผลใหเ้หน็อยา่งเปน็
รูปธรรมในช่วง 6 เดือนต่อมา...”
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Kicking off Chiang Mai urban vegetable farm
The starting point of this project was from the outbreak of novel Corona 

Virus Disease (COVID-19) that resulted in the lockdown of many countries 
where people had been requested to stay home. Consequently, many people 
have been laid off and poor people are rising in the city. When there is no job, 
there is no money so unemployed people have no ability to buy food to feed 
themselves and their family members. Therefore, the issue of food security 
has been raised for the preparation and prevention of food shortage.

Mr. Supawut Boonmahathanakorn, co-founder of “Jaibaan Studio” who 
is in a group pushing for the vegetable farm for city people in Chiang Mai 
project, talks about the origination that “… Around 2019, there were many 
discussions about adding more green spaces in Chiang Mai city so we have 
started collecting information about wasteland in the city in order to create 
green spaces under the public policy relating to the city’s wasteland. This Green 
Book project aims toward unutilized land plots such as garbage dump sites.

… Later, during the spreading of COVID-19, we discussed how to utilize 
the city’s wasteland in relation to food security because agricultural products 
could not be transported to the city. We initiated the project by approaching 
to talk with low-income communities living along the bank of Mae Ka canal. 
There was the idea to turn a 2.5-rai plot of land into area for growing vegetables 
so people can access and utilize the land. A land utilization plan was drafted 
and presented to the city municipality and Chiang Mai governor to get the 
permission to use the land. The group has been allowed to experiment the 
project on this wasteland for one year. 

… Chiang Mai Urban Farm Facebook Page has been created for 
communication and posting announcements for donation of seeds and 
seedlings. The group has its main objective of land utilization in establishing 
food security for the city in term of production and dissemination of knowledge 
on agriculture. This is because knowledge about urban farming is a new skill. 
The group also wants to create a public space that all people can participate 
in designing or managing the project. It aims to create a model in transforming 
the government’s wasteland into a public space with engagement from  
civil society. At this point, we know obstacles and how to overcome them.  
The project yields substantive results 6 months later …”
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วันนี้ของสวนผักคนเม่อง 
จากพื้ นท่ีริมคลองแม่ข่าซึ่งเดิมเป็นพื้ นท่ีท้ิงเศษวัสดุ

ก่อสร้าง ทับถมจนเป็นกองขยะสูงและเป็นท่ีดินของราชการ  
ต่อมาพื้นท่ีดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อดำาเนินโครงการ 
สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ตามนโยบายสร้างมาตรการรองรับ 
การระบาดของโรคโควิด 19 

คณุศภุวุฒิ บุญมหาธนากร เล่าถึงโครงการสวนผกัคนเมอืง 
เชียงใหม่วันนี้ว่า “...ตอนนี้สวนผักเชียงใหม่มีต้นไม้ท่ีได้รับ
บรจิาคจากผูม้จิีตศรทัธา มท้ัีงไมยื้นต้นขนาดใหญ่ กล้วย มะนาว  
สำาหรับต้นกล้าพันธุ์ผักท่ีใช้ในการเพาะปลูกนั้นได้รับบริจาค
จากเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรยี ์โดยการสง่ไปรษณยีม์าให ้และ
บางส่วนเป็นของชาวบ้านในพื้นท่ีท่ีเพาะไว้อยู่แล้ว นำามาร่วม
ในกิจกรรมกับทางโครงการฯ มีการจัดสรรพื้นท่ีหนึ่งแปลงใหญ่ 
ให้สำาหรับกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อย โดยผลผลิตท่ีได้จะจัดสรร 
ไปแบ่งให้คนในชุมชนผู้ท่ีมีรายได้น้อย และผลผลิตอีกส่วนของ 
โครงการฯ จะมกีารนำาออกมาจำาหนา่ยใหผู้บ้ริโภคในทุกวันศกุร์  
รายได้ร้อยละ 50 จะมอบให้ผู้มีรายได้น้อย เพราะขาดรายได้ 
จากการตกงาน และอีกร้อยละ 50 ท่ีเหลือจะเก็บเข้ากองกลาง
ในการซื้อเมล็ดพันธุแ์ละกิจการในการดูแลสวน 

...โครงการฯ มีกิจกรรม 2 แบบ คือ การจัดเวิร์กชอป 
ให้ความรู้การเพาะพันธุ์และการดูแลแปลงผัก โดยมีกลุ่ม 
อาสาสมคัรเข้ามาใหค้วามรู ้ซ่ึงท่ีผา่นมาในชว่งระยะเวลา 6 เดือน  
ได้จัดเวิร์กชอปท้ังหมด 12 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน ซ่ึง 
อีกกิจกรรมของทางโครงการฯ จะจัดในช่วงเย็นของทุกวันศุกร์  
เป็นการทำาสวนร่วมกัน โดยเป็นประชาชนกลุ่มไหนก็ได้ไม่มี 
ข้อจำากัด เพราะเปน็พื้นท่ีสาธารณะใหท้กุคนมาทำาสวนรว่มกัน  
โดยในตอนนีถื้อได้ว่ามกีระแสตอบรับท่ีดี...”

คุณเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่าย 
ชุมชนเมอืงรกัษ์เชยีงใหม ่หนึ่งในกลุ่มท่ีผลักดันโครงการสวนผกั 
คนเมืองเชียงใหม่เล่าว่า “...ทุกวันนี้พื้นท่ีสีเขียวของเมือง 
ลดนอ้ยลง แต่ยังมีพื้นท่ีท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
อยู่หลายแห่ง เรามองว่า หากพัฒนาพื้นท่ีสวนผักตรงนี้สำาเร็จ  
จะสามารถเป็นต้นแบบให้พื้นท่ีอ่ืนๆ จึงอยากให้พื้นท่ีตรงนี้ 
เปน็ศนูย์การเรยีนรู ้ใหค้นได้เขา้มาเรยีนรูก้ารทำาสวนผกัในเมอืง  
ให้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนสินค้า เช่น คุณมีต้นกล้าเยอะก็นำามา
แลกกับมะเขือไป 

...ตอนนี้คนในเมืองหลายครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในชว่งเวลาเยน็ สว่นในวันเสารแ์ละอาทิตยจ์ะมเีด็กๆ เข้ามาเล่น  
มาดูผีเสื้อ ดังนั้นพื้นท่ีตรงจุดนี้จะเป็นพื้นท่ีท่ีให้ความสัมพันธ์ 
เอ้ืออาทรต่อกัน โดยทุกวันศกุรจ์ะมคีนหนา้ใหมเ่ขา้มารว่มกิจกรรม 
การทำาสวนอย่างต่อเนื่อง...”
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Current urban farm 
The area along the bank of Mae Ka canal, belongs to  

a government agency, used to be a dump site for 
construction materials that accumulated as a small  
garbage hill. The Chiang Mai Urban Farm project has received  
a permission to use the land according to the policy to 
create measures to cope with the spreading of COVID-19.

Mr. Supawut Boonmahathanakorn enunciates 
about the Chiang Mai Urban Farm project that “… At the 
moment, the Chiang Mai Urban Farm has grown donated 
trees including large perennial plants, banana trees and 
lime trees. Vegetable seedlings have been donated by 
postal service sent from Organic Agriculture Network and 
some are seedlings prepared by villagers and brought 
to grow in the project. There is a large plot allocated for 
growing vegetables for low-income earners. Vegetables 
harvested from this plot will be shared among low-income 
communities. Another produces from the project will be 
sold to general consumers every Friday, 50% of the earning 
will be given to low-income earners who lack income 
due to unemployment. Another 50% will be kept as the 
project’s fund for purchasing seeds and other operation 
and maintenance costs. 

… The project has 2 activities. The first one is workshop 
to disseminate knowledge about seedlings and caring for 
vegetable beds by volunteers. A total of 12 workshops with 
over 800 participants were organized during the past 6 
months. Another activity of open gardening is organized 
every Friday evening. Any person can join the project 
because here is the public space opens for everyone to do 
the gardening. The activity has received an overwhelming 
response …”

Ms. Saowakhon Sriboonruang, coordinator of Ruk 
Chiang Mai Urban Community Network, who is also a 
person behind the creation of the Chiang Mai Urban Farm 
project, says that “… Nowadays, green space in the city has 
diminished but there are many unutilized land owned by 
government agencies. We view that if we are successful in 
developing this vegetable farm, it can be a model for other 
areas. We want to make this project a learning center for 
everyone to learn about urban vegetable farming. This area 
will also be a place for exchanging products. For example, 
a person with large amount of seedlings can trade them 
for eggplants.  

… Currently, there are many urban families participate 
in the project in the evening. Children come on Saturdays 
and Sundays to play and watch butterflies. Therefore, the 
area here is the place to foster a generous relationship. 
There are always new faces show up to work in the garden 
every Friday …”
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ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19  
ต่อเม่องเชียงใหม่

วิกฤตการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ 
ภาคธุรกิจโดยตรง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีภาคธุรกิจ
เก่ียวกับการท่องเท่ียวและมีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย  
กิจการหลายแห่งต้องปิดและเลิกจ้างพนักงาน จึงส่งผลกระทบ
ต่อคนทำางานภาคเอกชนภายในจังหวัดเปน็อย่างมาก

คุณศุภวุฒิ  บุญมหาธนากร เ ล่า ถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่านมาว่า “...เชียงใหม่มีรายได้หลัก 
จากการเป็นเมืองท่องเท่ียวท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและ 
ต่างประเทศ แต่พอช่วง COVID-19 รายได้จากการท่องเท่ียว 
หายไป ทำาใหค้นจำานวนมากขาดรายได้และตกงาน 

...จากการพูดคุยกับผู้คนจำานวนหนึ่งในตัวเมืองจังหวัด
เชียงใหม่พบว่า รายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับค่าอาหาร ดังนั้น 
เมอืงสามารถมแีหล่งอาหารได้ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในชว่ง COVID-19 
ดังนั้น ความมั่นคงทางอาหารจึงต้องมีหลากหลายรูปแบบและ 
ต้องทำาอย่างจริงจัง เรื่ องความรู้เกษตรกรรมในเมืองยังมี 
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการอยู่ เมืองเชียงใหม่มีพื้นท่ีชายขอบ 
เปน็พื้นท่ีเกษตรกรรมเครอืข่ายอยูม่าก แต่ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นเมอืง 
ยงัมคีวามต้องการอาหารอยู ่เราจะลด Food Chain ตรงนีอ้ยา่งไร  
ให้พ้ืนท่ีโดยรอบสามารถเล้ียงเมืองได้จริงๆ แต่ตอนนี้มันถูกตัด
ด้วยระบบการตลาด ไม่มีระบบท่ีทำาให้คนท่ัวไปท่ีมีรายได้น้อย
สามารถเข้าถึงสินค้าปลอดภัยในราคาท่ีเปน็ธรรม...”
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The impact of COVID-19  
on Chiang Mai

The COVID-19 crisis has directly hit business sector. 
Chiang Mai is a province relying extensively on tourism 
business. The province also has diverse economic system. 
Many businesses have to shut their doors and terminate 
employment, which has greatly affected people working 
with private sectors in the province. 

Mr. Supawut Boonmahathanakorn recalls the impact 
of COVID-19 that “… Chiang Mai has main income from 
being a tourist destination for both Thai and foreign 
tourists. During the COVID-19 crisis, tourism revenue has 
disappeared, causing a large number of people to be out 
of job and lack of income.

… From our discussions with groups of people in 
Chiang Mai city, their big portion of income was spent on 
food. If the city can provide a food source, they can cut 
expenses during the COVID-19. Thus, the food security 
must be seriously carried out in different ways. Knowledge 
about agriculture in the city is still in demands by our target 
groups. The outskirts of Chiang Mai have agricultural farms 
belong to our networks. But city people still want food. How 
can we cut this food chain to allow people in the outskirts 
to truly feed the city? Currently, it is influenced by the 
marketing. There is no system for low-income earners to 
access to safe food at reasonable prices …”
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ผ่านอุปสรรคเพ่ิ�ออนาคต
คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร เล่าถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการทำางานว่า “...ปัญหาหลักๆ คือ ในเร่ือง
ของความเชื่อจากคำาถามท่ีว่า จากกองขยะท่ีเห็นกันอยู่  
20 กว่าปี จะสามารถเปล่ียนแปลงได้จริงไหม เมื่อเรา 
ต้ังโจทย์จะมาทำาพ้ืนท่ีปลูกผัก ปัญหาท่ีกังวลคือ เรื่อง
สารปนเปื้ อนท่ีตกค้างอยู่ในดิน เพราะเป็นพื้นท่ีกองขยะ
มานาน ซึ่งเมื่อนำาดินในพื้นท่ีโครงการไปตรวจก็พบว่า  
มกีารปนเปื้อนของโลหะหนกัอยู่ ซ่ึงก็ต้องหาวิธแีก้ไขปญัหา 

...ในเบ้ืองต้นจะนำาดินตะกอนจากแมน่้ำาขึ้นมาถมไว้ 
ชั้นหน้าดินสำาหรับการปลูกผัก แต่ได้รับคำาแนะนำาและ
สนับสนุนจาก Warm Heart Foundation (มูลนิธอุ่ินใจ)  
ใช้ถ่านไบโอชาร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการจับโลหะหนัก โดย
บรจิาคถ่านไบโอชาร ์40 ตัน เพื่อใช้ปรบัปรุงดินจนเกิดเปน็ 
สวนผกัทกุวันนี ้จากการทำาสวนผกัท่ีเกิดขึน้ ทำาใหท้กุคน 
ท่ีได้เข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกผักได้เข้ามารับรู้และเข้าใจ  
รวมถึงมกีารอัปเดตความคืบหนา้ในการทำางานอยา่งต่อเนือ่ง  
จึงเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ ในการสร้างพื้นท่ีให้เป็น
ประโยชนแ์ละทุกคนได้เข้ามามสี่วนร่วม...”

ในอนาคตโครงการสวนผักคนเมืองเชียงใหม่  
สามารถเป็นต้นแบบสำาหรับการพัฒนาพื้นท่ี เพื่อเป็น
สวนผักของเมืองหรือชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ได้ คุณศุภวุฒิ  
บุญมหาธนากร กล่าวเพิม่เติมว่า “...อยากจะผลักดันพื้นท่ี
ตรงจุดนี้ให้เป็นต้นแบบ โดยแปลงแรกจัดสรรให้ชุมชน 
ผู้มีรายได้น้อยท่ีลำาบากมากๆ สำาหรับพื้นท่ีส่วนท่ีเหลือ 
อีกสองแปลงจะสร้างโมเดลใหค้นท่ีมพีืน้ท่ีหรอืบริเวณบา้น 
จำากัดท่ีจะปลูกผัก อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ท่ี 
อยากจะใหม้พ้ืีนท่ีการทำาเกษตรกรรมเปน็หอ้งเรยีนสำาหรบัลกู  
เป็นพื้นท่ีแปลงผักชุมชน ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาใช้
ประโยชนไ์ด้ โดยในพื้นท่ีตรงจุดนีอ้ยากขอรับเงินบริจาค  
เพือ่ไปจ้างคนท่ีตกงานไปดแูลในเร่ืองพืน้ฐานของแปลงผกั  
เพื่อผลักดันให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคมท่ีขับเคล่ือนด้วยคน 
ในชุมชน...”

Overcome obstacles for the future
Mr. Supawut Boonmahathanakorn recalls about problems 

and obstacles at work that “… Main problem is about the belief, 
particularly the question that whether the garbage dump site of 
more than 20 years can actually be transformed. When we set 
a goal to grow vegetables on this site, the worrisome problem 
is residual contaminants in soil because the site had been used 
as a garbage dump for over a long period. When soil in the site 
was examined, the contamination of heavy metals was found 
so we had to find a solution.

… Initially, river sediments had been added on the ground 
surface to become plantation areas. But we get recommendations 
and supports from Warm Heart Foundation to use biochar to 
remove heavy metals from the soil. The foundation donated 
40 tons of biochar to improve soil fertility until it suitable to 
grow vegetables. With this project, everyone can join to grow 
vegetables. They come to learn and understand the gardening. 
Progress has been updated regularly so we feel that it is possible 
to create a space that is useful and everyone can take part in 
the project …”

This Chiang Mai Urban Farm project can be a model for 
development of other areas to be vegetable farm of the city or 
other communities. Mr. Supawut Boonmahathanakorn adds 
that “… We want to present this area as the model. The first 
plot of land is allocated to low-income earners living in poverty. 
Another remaining two plots will be created as a model for 
people with limited space at home to grow vegetables. They 
may be a father or a mother who want an agricultural space as 
a learning classroom for their children. It can be a community 
vegetable plot which everyone can utilize the land. At this point, 
we would like to get donation to hire unemployed people to look 
after vegetable beds. This is to encourage the establishment of 
a social business driven by local people in community …” 
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ฝากถึงคนที�สนใจสวนผักคนเม่อง
หลายคนมีความสนใจการทำาสวนผัก แต่ไม่มีความรู้และ

ประสบการณ์ คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร กล่าวให้กำาลังใจว่า  
“...เริ่มแรกกลุ่มผู้ก่อต้ังไม่มีใครมีความรู้ทางด้านการเกษตรเลย  
เพียงแต่ต้องการทำาให้พื้นท่ีรกร้างให้กลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  
แต่พอเร่ิมลงมือทำา สิ่งท่ีได้คือ ความรู้ด้านการเกษตร ซึ่งไม่ใช่ 
มาจากการอ่านหนงัสือ แต่เปน็ความรู้ท่ีมาจากเพื่อนๆ ท่ีช่วยกัน 
ลงมือทำา เมื่ อมีการทำางานเป็นเครือข่าย จึงเกิดกำาลังใจ  
คิดดูว่าเพียง 6 เดือน ก็สามารถทำาให้พื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยความร่วมมือกัน พื้นท่ีตรงจุดนี้จะมีคน 
จะมาปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือกัน ได้เจอเพื่อนใหม่แบ่งปัน 
ความรู้สึกเป็นเสมอืนครอบครัวใหญ่...”

For those who are interested in 
urban vegetable farm

Many people are interested in vegetable farm 
but they lack knowledge and experience. Mr. Supawut 
Boonmahathanakorn offers his morale supports that 
“… In the beginning, none of our project founders held 
agricultural knowledge. We just want to transform the 
wasteland into a public space. When we get to work, 
what we get is the knowledge that does not come from 
reading books but provided by our friends. When we work 
through the network, we are encouraged to work. You can 
see that we have made incredible transformation of this 
area just only in 6 months through the collaboration. At 
this space, there are people coming to interact, help each 
other and meet new friends to share the feeling of being 
a large family …”
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สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ของชุมชนเกี�ยวข้องกับ 
หลายปัจจัย อาทิ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พ้่นที�สีเขียวในชุมชน การจัดการด้านน้ำา  
อากาศ และขยะมูลฝอย ดังน้ัน การดูแลรักษา 
สิ�งแวดล้อมของชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมม่อ
ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมท้ังการศาสนา  
วารสารธิรรมชาติและสิ�งแวดล้อมคอลัมน์น้ี ขอนำาเสนอ 
ตัวอย่างความร่วมม่อระหว่างวัดและชุมชนในพ้่นที� 
คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ที�มีความเช่�อมโยง 
ตามหลักคิดทางพุทธิศาสนากับการดูแลรักษา 
สิ�งแวดล้อม ในโอกาสนี้กองบรรณาธิิการ ได้กราบ
สัมภาษณ์พระอาจารย์ทิพากร อริโย พระวิทยากร
วัดจากแดง ตำาบลทรงคนอง อำาเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ�งท่านได้ให้ความรู้และ
บอกเล่าถึงการน้อมนำาหลักธิรรมเข้าสู่ชุมชน เพ่�อ 
เป็นแนวทางการดูแลรักษาสิ�งแวดล้อมและเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตที�ดีให้แก่ประชาชน

Environment and livelihood of community relates to 
several factors such as the cleanliness, the tidiness, green 
area in community, management of water, air and garbage. 
Therefore, community’s maintenance of environment 
will require the cooperation from all sectors whether 
they are people, government, private organizations, 
educational institutes and the religion. This column of 
Nature and Environment Journal presents an example 
of the collaboration between temple and community in 
Kung Bang Krachao areas in Samut Prakan province that 
taken up the correlation between Buddhism principles 
and the environment maintenance. The editorial team 
interviewed Phra Arjarn Tipakorn Ariyo of Wat Chak Daeng 
in Song Khanong sub-district of Phra Pradaeng district, 
Samut Prakan province. He offers knowledge and talks 
about how to bring Buddhism principles to communities 
as guidelines for maintaining environment and enhancing 
people’s quality of life.

Editorial Board

น้อมนำาวิถีธิรรมชี้นำาสิ�งแวดล้อม

of dharma 
leading environment

Ways 
สัมภาษณ์พิเศษ

Special Interview โดย กองบรรณาธิิการ
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วิถีธรรมกับสิ�งแวด่ล้อม
วัดจากแดงเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  

ต้ังอยู่เลขท่ี 16 หมู่ 6 ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10 ตำาบลทรงคนอง  
อำ า เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้ น ท่ี วัดมี  
แม่น้ำาเจ้าพระยาล้อมรอบ ใกล้คลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล  
นับเป็นส่วนหนึ่งในคุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ 
ท่ีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ วัดจากแดงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. 2330 มีเนื้อท่ีประมาณ 12 ไร่ 77 ตารางวา และ 
สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2325

การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรและการเติบโตของเมือง  
ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นท่ี พระอาจารย์
ทิพากร อริโย เล่าถึงมุมมองพระสงฆ์ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ภายในวัดจากแดงกับชุมชนว่า “...เริม่ต้นเราแก้ปญัหาภายในวัด  
เช่น ปัญหาสุนัขและแมวท่ีถูกปล่อยท้ิงไว้ 200-300 ตัว ซ่ึงมี 
ผูใ้จบุญสรา้งศนูยเ์ล้ียงใหม้แีพทยแ์ละพยาบาลดแูล มผีูส้นบัสนนุ
เรื่องอาหารให้จนสำาเร็จลุล่วงไปได้ แต่ต้องใช้เวลาในการพูดคุย 
กับชุมชนโดยรอบอยู่พอสมควร การแก้ปัญหาในครั้งนั้น ทำาให้
ได้รู้กระบวนการสำาคัญคือ ถ้าจะแก้ปญัหาใหส้ำาเร็จต้องเริ่มจาก 
การสร้างการมีส่วนร่วม ต้องบอกปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่ อให้ 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมได้รับรู้ เริ่มต้นจากการร่วมคิดร่วมทำา แล้วผล 
จะสำาเร็จ

of dharma 
leading environment Ways of dharma and environment

Wat Chak Daeng is a temple built by general people 
and governed by the Maha Nikaya Sangha. The temple is 
situated at number 16, Moo 6, Phetchahueng road, Soi 10,  
Song Khanong sub-district, Phra Pradaeng district,  
Samut Prakan province. The temple is surrounded by  
Chao Phraya River, near Lad Pho Canal and Bhumibol Bridge.  
The temple is part of Kung Bang Krachao, a large green 
area near Bangkok. Wat Chak Daeng was built in 1782 and 
received the royal consecrated boundaries in 1787. It has 
total area of 12 rai 77 square wah. 

The rising of population and the growth of urbanization 
have caused environmental problems in several areas.  
Phra Arjarn Tipakorn Ariyo talks about the monk’s 
perspective about internal environmental problems inside 
the temple and communities that “… We have begun 
solving problems inside the temple such as the issue of 
200-300 abandoned cats and dogs. Philanthropists helped 
build an animal care center stationed with handlers and 
veterinaries and donated food for the animals. It took time 
to discuss with local people in surrounding communities 
but finally the project was successful in its operation. From 
that experience, the temple learned that the important 
procedure to be successful in solving problem has to 
start with building participation by informing local people 
problems so they will know from the beginning and willingly 
to work together to bring the success.

ต้้องบอกปััญหาท่ี่�เกิดข้ึ้�น เพ่ื่�อให้
ผู้้้ท่ี่�ม่ีส่่วนร่่วมีได้รั่บร้้่ เริ่�มีต้้นจาก
การ่ร่่วมีคิิดร่่วมีที่ำา แล้้วผู้ล้ 
จะส่ำาเร็่จ

informing local people  
problems so they will know 
from the beginning and 
willingly to work together to 
bring the success.
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...เร่ืองท่ีสองนั้นเกิดจากวัดต้ังอยู่ในพื้นท่ีลุ่ม มีน้ำาท่วมถึง  
สมัยก่อนยังไม่มีเขื่อนคอนกรีตท่ีอยู่ริมน้ำา ขยะท่ีอยู่ในแม่น้ำา 
จะเขา้มาภายในวัดในชว่งเวลาน้ำาข้ึน บวกกับภายในวัดก็มต้ีนไม้
เยอะ เมื่อน้ำาลงแล้วขยะจะติดอยู่ตามต้นไม้ ทำาให้เกิดภาพขยะ 
ภายในวัดเยอะแยะ วิธีการแก้ไขทางกายภาพคือ ไม่ให้น้ำา 
เข้ามาในวัด ก็เริ่มบอกบุญสร้างเข่ือนคอนกรีต ช่วยลดจำานวน
รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขยะจากภายในวัดได้ แต่ยังไม่สามารถ
แก้ไขการท้ิงขยะลงแมน่้ำาได้

...เรื่องท่ีสามเกิดจากเศษอาหารท่ีเหลือจากการทำาบุญ ซ่ึง
ญาติโยมต่างมแีนวความเชื่อท่ีว่า จะต้องถวายเยอะๆ เผื่อคนอ่ืน 
ด้วย จะได้บุญมาก ต้องค่อยๆ ให้ความรู้ อธิบายถึงการทำาบุญ
อย่างไรถึงจะเป็นการขัดเกลา เป็นการเสียสละ ซึ่งการทำาบุญ 
ท่ีหวังจะเอานั้น ยังเป็นบุญท่ีเจือไปด้วยบาป และท่ีสำาคัญคือ 
ได้ท้ิงเศษซากท่ีเป็นปัญหาให้พระต้องจัดการ คือเศษอาหาร 
เต็มไปหมด จนเกิดการตกค้าง จนต้องแก้ไขด้วยการแปรรูปขยะ  
แต่จะทำาให้ขยะมีค่าได้อย่างไร เริ่มต้นจากการคัดแยกขยะ  
ขยะอินทรียห์รอืขยะพลาสติกมนัไมไ่ด้ย่อยสลายในเวลาเดียวกัน  
สอนวิธีการคัดแยกขยะ การแยกเศษอาหารด้วยวิธีง่ายๆ  
โดยมีจิตอาสามาช่วยจัดทำาท่ีท้ิงขยะท่ีไม่ใช่ถุงดำา เพื่อไม่ให้เป็น
ภาพสัญลักษณ์ของการท้ิงอะไรก็ได้ และทำาให้คนรับกับคนท้ิง
เจอกัน โดยมพีระภิกษุและเจ้าหนา้ท่ีเปน็ผูแ้นะนำา เนน้การสอน 
ใหค้วามรู้แก่เขา เพ่ือใหเ้กิดความรู้นำาไปปฏิบัติ เชน่ เทเศษอาหาร 
ลงถัง และใช้น้ำาหมักชีวภาพท่ีเราเตรียมไว้เทลงไป โดยมี 
คนแนะนำาตลอด สิ่งท่ีได้ต่อมาคือ พลาสติกและเศษอาหาร 
ไปทำาประโยชน์ได้ ส่ิงเหล่านี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น
ภายในวัด ซ่ึงวัดได้ดำาเนินการจัดการเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลา
กว่า 10 ป.ี..”

… The second issue is about the temple’s location on 
floodable ground. There was no concrete embankment in 
the past so river debris floated into the temple during high 
tide. The temple had many trees so when the water was low, 
garbage got struck with the trees, causing the temple to 
have an image of having a lot of garbage. Solving physical 
problem was to prevent water from getting into the temple 
so it sought donations to build the concrete embankment 
which helped reduce the number of trips for garbage 
collection trucks to the temple. However, this could not 
totally eradicate problem of littering into the river.  

… The third issue is about food waste leftover from 
merit making. Lay Buddhists have the belief that they have 
to offer a lot of food to temple on behalf of the other too so 
they will gain a lot of merit. We have to gradually educate 
people about how to make merit in a way of sacrifice. 
Merit making by thinking about getting something in 
return is tarnished with sin. The most important thing 
is such practice created problems for monks to manage 
leftover foods. The temple had to come up with a method 
of processing the waste through value creation that must 
begin with waste separation. Organic waste and plastic 
waste do not degrade at the same time so we have to teach 
about the separation of food waste through a simple way. 
We have volunteers to prepare non-black garbage bags  
to symbolize that not everything can go to the bin. We 
bring waste receivers and discarders to meet while having 
monks and officials guide them to create knowledge so 
they can practice properly. People are asked to pour food 
scraps into a bucket and add prepared bio-fermented 
liquid, under staff’s instruction. What we get is plastic and 
food waste that can be utilized. These are environmental 
problems inside the temple which we have managed for 
more than 10 years …”
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พิระธรรมนำาพิาสิ�งแวด่ล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทางพุทธศาสนามีกุศโลบาย

ด้วยการบัญญัติ สิกขาบทห้ามทำาลายสิ่ งแวดล้อมต่างๆ  
เช่น ดิน น้ำา ป่าไม้ อากาศ เป็นต้น พระพุทธองค์ทรงแสดง 
หลักธรรมใหพ้ระสาวกเหน็คณุค่าของสิง่แวดล้อม และประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อิงอาศัยสิ่งแวดล้อม 
ในการดำ า เนินชี วิต  และให้สิ่ งแวดล้อมท่ี ดี โอบอุ้มชี วิต 
ให้เป็นไปในทางสายกลาง เพื่อให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  
มภีมูคิุม้กันโรคท่ีดี และจิตใจท่ีหนกัแนน่ มัน่คง สามารถดำาเนนิไปสู ่
หนทางแหง่ความหลดุพน้ได้ ตามสมควรแก่เหตุปจัจัยของแต่ละ
บุคคล ซึ่งพระอาจารย์ทิพากร อริโย อธิบายถึงพระธรรมวินัย
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมว่า

“...พระพุทธองค์ทรงสอนเร่ืองการดูแลเสนาสนะวัตร
ก็ดี การดูแลเจดีย์ก็ดี การดูแลห้องน้ำาก็ดี ซึ่งในท่ีสุดแล้ว ถ้า 
ไม่ปฏิบัติตามต้องปรับเป็นอาบัติปาจิตตีย์ เพราะการท้ิงไว้ซ่ึง 
ความสกปรก นอกจากนั้น ในพระสูตรยังสอนในเร่ืองผลของ
กรรมท่ีเกิดจากการท้ิงสิง่ปฏิกลูลงในน้ำา จะเกิดผลกรรมใหม้าเปน็ 
โรคผวิหนงั เปน็สิ่งท่ีไมน่า่ดู 

Dharma leads environment
There is a tactic of environmental conservation 

in Buddhism perspective by setting rules of monastic 
discipline prohibit monks from destroy environment such as  
soil, water, forest and air. The Lord Buddha showed 
dharma to his disciples so they would see the value of 
environment and conduct themselves in a way friendly 
to the environment, relying on environment in the living 
and allowing good environment to embrace themselves  
for moderate conduct to bring good health, good  
immunity and firm mind in order to walk on the path to 
deliverance suitable to ability of each individual. Phra Arjarn  
Tipakorn Ariyo explains about the rules of monastic 
discipline relates to environment that. 

“… The Lord Buddha taught about taking care of 
accommodation, chedi and restroom. Eventually, if monks 
do not follow the conduct, they will face a minor penalty 
because they leave something dirty. In addition, Sutra or 
Buddhist text also teaches about the result of karma of 
littering into the water will cause unfavorable skin disease.  
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...ในพระอภิธรรมท่ี 3 ได้กล่าวถึงเร่ืองเคร่ืองผูกพันหรือ
หน่วงเหนี่ยวเหตุกังวล เช่น จีวรไม่ซัก ทางเดินจงกรมไม่มี 
การปัดกวาด ก็จะเป็นการขวางก้ันลำาดับญาณ เพราะฉะนั้น  
ในพระไตรปิฎกได้สอนให้พระภิกษุปฏิบัติเรื่องความสะอาด  
เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปน็การสอนธรรมะอีกรูปแบบหนึ่ง
ให้ร่วมสมัย และให้ญาติโยมได้เข้ามามีโอกาสได้รู้ แต่ไม่เป็น
รูปแบบของธรรมะล้วนๆ แต่นำาเรื่องของการใช้ชีวิต เรื่องของ
การดูแลสิ่งแวดล้อมมาให้รับรู้ เพราะหลายคนคิดว่าเร่ืองของ
สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นเรื่องขององค์กร เป็นเร่ืองของคนข้างนอก  
ซึ่งจรงิๆ แล้ว คำาสอนของพระพทุธเจ้าท่ีตรัสว่า กัลยาณมติรเปน็ 
ท้ังหมดของพรหมจรรย์ โดยกัลยาณมิตรท่ีพวกเราเข้าใจกันนั้น  
เปน็เพียงมติรท่ีดี แต่ในความหมายของภาษาบาลีแล้ว กัลยาณมติร 
หมายถึง สิ่งแวดล้อม

...สิ่งใดท่ีอยู่แวดล้อมเรา ถ้าดีจะเอ้ือใหม้ชีีวิตท่ีดี มสีุขภาพ
ท่ีดี และเอ้ือให้เกิดปัญญา เพ่ือให้เราได้บรรลุซ่ึงพรหมจรรย์  
คือ การพ้นไปจากสภาพทุกข์นี ้เพราะฉะนั้น การทำางานเหล่านี ้
ไมไ่ด้อยูน่อกเหนอืสิง่ท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนเลย เพยีงแต่เปน็ 
ในเรื่องของยุคสมยั ซ่ึงในปนีี ้สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์ปยุตโฺต 
ท่านบอกว่า เราชาวพุทธกำาลังจะมีความเข้าใจการปฏิบัติธรรม
ผิดไปจากรูปแบบ โดยคิดว่าคนปฏิบัติธรรมต้องแต่งชุดขาว 
ต้องเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในสำานักวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น  
ซึ่งจริงๆ แล้ว พระพทุธเจ้าได้ตรสัถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมคือ  
เรื่องของการทำาหน้าท่ีว่าต้องดูแลอะไรบ้าง ท่านได้สอนในเรื่อง
ของทิศท้ัง 6 ซึ่งเป็นเรื่องของการทำาหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับตัวเรา
ในสังคม และการดำาเนินชีวิตเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองท้ังทางโลก 
และทางธรรม...”

… In the 3rd Abhidhamma mentions that things  
causing the worry, for example not washing robes, not 
sweeping walkway of mediation walking will obstruct 
the order of wisdom. Therefore, Tripitaka teaches monks 
to practice about the cleanliness and caring for the 
environment. It is another pattern of contemporary 
dharma teaching so lay Buddhists have opportunities to 
know about the issue but not in the full form of dharma 
teaching. It talks about the living and the awareness 
about the environment because many people think 
that the environment is about organizations or people 
outside communities. In fact, the Lord Buddha’s said that  
kalayanamitta is the whole of the holy life. Generally,  
we understand kalayanamitta only as admirable friends 
but in Pali, it means the environment. 

… If we are surrounded by good things, they will 
contribute to a good and healthy life that encourages the 
wisdom creation, leading up to achieve the brahmacharya 
or liberate from the suffering. Therefore, working on  
this issue is not beyond what the Lord Buddha had  
taught us. It is only about the matter of time. This year 
Somdet Phra Buddhakosajarn Payutto tells lay Buddhists 
that they misunderstand about the dharma practices by 
thinking that they have to wear white and need to go to 
practice dharma only in mediation monasteries. In fact, 
the Lord Buddha taught about dharma practice that it is  
about the action in different aspects. He taught about 
6 directions, which is a matter of acting in relation to 
oneself in the society and living for prosperity in both life 
and dharma …”
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กุศโลบายพุิทธธรรมกับสิ�งแวด่ล้อม
ธรรมเปน็เสมอืนเครื่องยดึเหนีย่วจิตใจของพทุธศาสนกิชน

และผู้ ท่ีสนใจ คนส่วนใหญ่เข้าหาธรรมเมื่ อประสบปัญหา  
หรือต้องการความสงบ คนรุ่นใหม่มักมองว่า ธรรมเป็นสิ่งท่ี 
นา่เบื่อ และไมส่นใจเข้าวัด ไมไ่ด้เจอพระสงฆ์ ทำาใหห้า่งไกลจาก 
พุทธศาสนาจนขาดหลักธรรมการใช้ชีวิตอย่างมีสติ ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมมากมาย ดังนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก  
ด้วยกุศโลบายพุทธธรรม จึงเป็นอีกหนทางเพื่อจะดึงให้คน 
ได้เข้าถึงธรรมกันมากขึ้น พระอาจารย์ทิพากร อริโย ได้หยิบยก
การดูแลสิ่งแวดล้อมกับธรรมว่า “...วันนี้พระพุทธศาสนาได้เข้า
มาชว่ย โดยการนำาธรรมมากระจาย แต่จะทำาอยา่งไรใหญ้าติโยม
ได้รูว่้า พระไมไ่ด้มาสอนธรรมล้วนๆ ก็ต้องเอาเรื่องของนวัตกรรม  
การทำารีไซเคิล เอาเรื่องท่ีหลายคนยังไม่รู้จักคือ การนำาเอา 
ขวดพลาสติกมาแปรรูปเปน็ผา้ไตรจีวร แล้วจึงนอ้มเขา้สูเ่รื่องของ
การทำาบุญ ในการท่ีเก็บและคัดแยกขยะออก แล้วต้ังจิตเจตนาว่า  
เอาสิ่งของท่ียกออกแล้วเป็นวัตถุทานท่ีบริสุทธิ์ นำามาน้อมนำา
ถวายเป็นผ้าบังสุกุล ซึ่งผ้าบังสุกุลในสมัยก่อนคือผ้าท่ีเปื้ อนฝุ่น 
เปน็ผา้ท่ีถูกท้ิงแล้ว ขวดน้ำาก็เชน่กัน คือขวดน้ำาท่ีเปื้ อนฝุน่ ขวดน้ำา 
ท่ีถูกท้ิงแล้ว แต่จะมาทำาอย่างไรให้สะอาด เพื่อให้ประชาชน 
คนไทยชาวพุทธได้รู้จักว่า อันนี้คือของท่ีเราเคยท้ิงมัน แปรรูป
ให้มีประโยชน์ได้ โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจ และก็อาศัย 
การสอนเร่ืองเหล่านี้เข้าไปในชีวิต คือ การมีวินัย การรับผิด
ชอบในการอยู่ร่วมกัน เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่รู้สึกเลยว่า เขามา 
ฟังธรรม แต่รู้สึกถึงการมารับรู้ในเรื่ องท่ีเป็นประโยชน์และ 
สร้างสุขให้ตัวเขา คือ เรื่องท่ีจะทำาให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา 
อยู่ในสภาพท่ีดี แล้วเขาจะมคีวามสุข...”

Buddhist’s dharma stratagem and 
environment 

Dharma is a spiritual anchor of Buddhists and 
interested people. Most people turn to dharma when they 
face problems or need peace. New generation people 
usually view dharma as something boring and not interest 
to go to temple or meet monks. They distance themselves 
from Buddhism until they do not have dharma to hold on 
in spending their life with consciousness, causing many 
social problems. Therefore, the pro-active Buddhism 
propagation through dharma stratagem is another way to 
draw people to pay more attention to dharma. Phra Arjarn 
Tipakorn Ariyo talks about environmental maintenance 
and dharma that “… Today, Buddhism comes to the 
rescue with the propagation of dharma. But how to make 
laymen know that monks do not come to purely teach 
dharma. We have to bring in innovation, recycle and stories 
unknown to many like processing plastic into monks’ 
robes, then drawing laymen to the topic of merit making 
through waste collection and garbage separation. Laymen 
determine that sorted materials are purified items that 
can be offered as fabric requiem, which in the past it was 
dusty cloth, discarded cloth. Used water bottles are also 
dusty bottles, discarded bottles but we clean them. This 
is to let Thai Buddhists know that by applying knowledge 
and understanding, discarded items can be processed to 
be useful things. Also talking about these issues in life 
such as discipline, being responsible for living together 
so laymen will realize that they are listening to dharma 
but also know about useful topics that will bring them the 
happiness, which is to make surrounding environment in 
good condition so they will be happy …”
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด่แยกขยะ
ปญัหาขยะในชุมชนได้สง่ผลกระทบโดยตรงต่อสิง่แวดล้อม  

และสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน โดยสาเหตุ
สำาคัญมาจากการบริโภคของประชาชน จนทำาให้ปริมาณขยะ 
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการแก้ไขคือ การลดปริมาณขยะด้วย
การให้ผู้ท้ิงขยะคัดแยกขยะก่อนท้ิง เพราะขยะท่ีคัดแยกจะเป็น
ขยะท่ีมีมูลค่านำาไปรีไซเคิลได้ และขยะอินทรีย์ก็ยังสามารถ 
นำาไปทำาเป็นปุ๋ยหมักได้ ดังนั้น การคัดแยกขยะจึงเป็นเรื่องท่ีมี 
ความสำาคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาขยะ ท่ีผ่านมา 
วัดจากแดงรว่มกับชุมชนสรา้งความเขา้ใจและดำาเนนิการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พระอาจารย์ทิพากร อริโย เล่าประสบการณ์ว่า  
“...ก่อนอ่ืนต้องเข้าไปดูความต้องการของชุมชนก่อนว่า เขา
ต้องการอะไร และต้องรู้ว่าจะเข้าไปพูดคุยทำาความเข้าใจกับเขา 
อย่างไร เพราะถ้าจะไปคุยกับคนท่ียังหาเช้ากินค่ำาหรือคน 
ท่ีเหนื่อยล้างานมาท้ังสปัดาหแ์ล้ว เสารอ์าทิตยเ์ขาอยากพักผอ่น  
จะทำาให้คุยไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้น จากการท่ีพระออกเดิน
บณิฑบาตทกุวัน ทำาใหไ้ด้รู้ว่าบรบิทของคนท่ีอยูร่อบวัดเปน็อย่างไร  
เราคุยกับเขาในเรื่องท่ีเขาอยากฟงั แต่หลังจากนัน้ก็ขอพดูในเรื่อง 
ท่ีเราอยากใหเ้ขาได้เข้าใจ 

...ยกตัวอย่าง ทางวัดจะเข้าไปกับเจ้าหน้าท่ี อสม. หรือ
พัฒนากรท่ีมาสอนในเรื่ องการทำาขนม และค่อยขอเวลา 
แบ่งมาเพื่อทำาความเข้าใจในเรื่องขยะกับคนในชุมชน ซึ่งทุกคน
จะมองเป็นเรื่องท่ีไม่น่ากลัว ไม่ใช่ภาระ และเมื่อมีคนมาลงช่ือ
ร่วมคัดแยกขยะ ก็จะทำาให้เขาเหล่านั้นได้เห็นภาพ ด้วยการนำา
น้ำาหมกัชีวภาพของทางวัดนำามาแยกให ้และอธบิายว่า นีม้าจาก
ของท่ีเหลือใช้นะ มาจากผลไมแ้ละดีต่อสุขภาพ 

...จากนั้นทางวัดจะติดตามความพร้อมกับชาวบ้าน 
ท่ีต้องการจะคัดแยกขยะ โดยทำาให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้ว่า เรื่อง
การคัดแยกขยะเปน็เรื่องการรวมคน เรื่องขยะจะไมเ่ปน็เรื่องท่ีจะ 
แบ่งแยกคน เพราะเมื่อเขาลงมอืทำาแล้วเกิดประโยชน ์ชาวบ้าน 
จะเปิดใจและชักชวนกันมาเพิ่ม เป็นการรวมคน รวมจิตใจ  
เพื่อการคัดแยกขยะ ซ่ึงวันนี้อาจมองว่าช้า เพราะมันไม่ใช่เรื่อง
ของนวัตกรรม แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจ วัดได้เริ่มจุดประกาย 
ใหชุ้มชนได้เหน็ว่าการคัดแยกขยะแค่นีเ้อง แล้วจะเกิดประโยชน์
มหาศาล จากนั้นทางวัดส่งต่อให้ญาติโยมท่ีมีเทคโนโลยี  
มีเครื่องมือ มีกำาลังในการสร้างอาชีพ ในการหาซัพพลายและ
ดีมานด์ในการคัดแยกขยะเหล่านี.้..”
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Community participation in waste 
separation

Problem of municipal waste affects the environment, 
health and the well-being of people. Main reason is that 
people’s consumption will generate more wastes. One 
of methods in reducing the waste is to separate it before 
dumping because sorted waste will have value for recycle. 
Organic waste can be made into compost. Hence, waste 
separation is a significant strategy in solving waste problem. 
Wat Chak Daeng has worked with communities to establish 
the understanding and implement measures to manage 
the waste. Phra Arjarn Tipakorn Ariyo recalls experiences 
that “… First, we have to see what communities want and 
know how to approach them to bring the understanding. 
If we talk to people living hand to mouth or those working 
tiredly for the whole week, they may want to rest on the 
weekend so they do not understand what you say. Monks 
going out every morning for alms so monks observe habits 

of people living around the temple. We talk to them about 
topics they want to hear and later we can talk about what 
we want them to understand.  

… For example, the temple will go with village health 
volunteers or development officers to teach about snack 
making and later ask local people in communities time to 
explain about the waste so they view that waste problem  
is not a frightening issue and not their burden. When people 
register to join waste separation, they will see images 
of how to make bio-fermented liquid so the temple can 
explain more that waste from fruits will be good to health.

… Then the temple will monitor the readiness of local 
people who want to join the waste separation by making 
them understand that the waste separation is about 
joining people together and that the waste is not about 
dividing people. This is because when they get to work and 
it benefits local villagers, they will open their minds and 
invite the others to join the waste separation. People may 
think that the project is slow because it is not about the 
innovation but it is about the mind. The temple has inspired 
the community to see that only the waste separation will 
create huge benefits. The temple asks tech-savvy laymen 
with technology, tools and the capability to build a career 
to find supplies and demands of the waste separation …”
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การด่ำาเนินการด่้านการคัด่แยกขยะ 
ในปัจจุบัน

วัดจากแดงอยู่ในเขตตำาบลทรงคนอง ซึ่งนับเป็นพื้นท่ี 
คุ้งบางกะเจ้า ประกอบด้วย 6 ตำาบล คือ ตำาบลบางกะเจ้า ตำาบล
บางกอบัว ตำาบลบางน้ำาผึ้ง ตำาบลบางกระสอบ ตำาบลบางยอ 
และตำาบลทรงคนอง มเีนื้อท่ีประมาณ 11,819 ไร่ มพีื้นท่ีสีเขียว
ประมาณ 5,600 ไร่ ในพื้นท่ีคุ้งบางกะเจ้ามีหลายหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่ีร่วมมอืกัน มกีารดำาเนนิงาน 
ท่ีสำาคัญ ได้แก่ การเพิ่มพื้ นท่ีสีเขียว การพัฒนาเยาวชน  
การศึกษาและวัฒนธรรม การจัดการน้ำา การกัดเซาะริมตล่ิง  
การจัดการขยะ การสง่เสรมิอาชพี การท่องเท่ียว การอำานวยการ 
และสื่อสารในด้านการจัดการขยะ วัดจากแดงนับเป็นหนึ่ง 
ในสถานท่ีเรียนรู้การจัดการขยะต้นทาง

พระอาจารย์ทิพากร อริโย กล่าวถึงการดำาเนินการ 
คัดแยกในปัจจุบันว่า “...จากการคัดแยกขวดพลาสติกทุกวันนี้  
ในแต่ละเดือนมีปริมาณขวดพลาสติกประมาณ 10-12 ตัน  
เป็นขวดพลาสติก PET เพื่อส่งเข้าสู่โรงงานทำาเม็ดพลาสติก  
10-12 ตัน และมขีวดพลาสติกขุ่นติดมาบ้าง

...ต้องศึกษาเพิ่มเติมในการแปรรูปเป็นภาชนะเครื่องใช้
อีกต่อไป และค่อยขยายออกไป ทางวัดเน้นการสร้างจิตสำานึก
ในการคัดแยกขยะ ให้รู้ถึงประโยชน์การแยกขยะ ประการแรก  
เห็นการเปล่ียนแปลงจากภาพขยะท่ีรกตา กลายเป็นพื้นท่ี 
สบายตา ประการท่ีสอง แยกแล้วรวย หมายถึงว่า ถ้าแยก 
ถูกประเภท ขวดแยกอย่างไร เอาส่วนไหนออก แล้วถึงจะมี
มูลค่าเพ่ิม ถ้าอยากทำาเป็นอาชีพเป็นรายได้ของชุมชน เรา 
จะสอนให้ และประการสุดท้าย แยกแล้วได้บุญ คือ วัตถุทาน 
ท่ีนำามาประกอบในการคัดแยก แล้วไม่ท้ิงเป็นภาระ โดยทำาการ 
ล้างทำาความสะอาดขวดก่อน เพราะบุญคือเจตนาท่ีดี และ
น้อมนำาเป็นวัตถุทาน เพื่อนำาไปสู่การเป็นวัตถุดิบ และจะเข้าสู่ 
กระบวนการรีไซเคิลต่อไป เพราะฉะนั้น เราจะบอกไว้เลย  
มือมนุษย์ ท่ีมีใจ คือสิ่ง ท่ีสำาคัญท่ีสุด ซึ่ งเป็นก้าวแรกของ 
การคัดแยกขยะ...”

Current waste separation 
Wat Chak Daeng is situated in Song Khanong  

sub-district, which is part of Kung Bang Krachao  
which covers 6 sub-districts including Bang Krachao, 
Bang Korbua, Bang Namphueng, Bang Krasob, Bang Yor  
and Song Khanong, with total area of 11,819 rai, 5,600  
rai of which is green area. In the area of Kung Bang Krachao,  
there is cooperation between several government agencies,  
private sector and communities to jointly work on essential  
projects including increase green area for youth 
development, education and culture, management of  
canal banks erosion, waste management, tourism 
promotion, operation and communication in waste 
management. Wat Chak Daeng is one of learning centers 
on waste management at origin.

Phra Arjarn Tipakorn Ariyo talks about the current 
waste separation that “… Presently the temple separates 
around 10-12 tons of plastic bottles each month. They are 
PET plastic bottle s which will be sent to a plastic pellet 
factory for 10-12 tons but sometime we also have HDPE 
bottles too.

… We have to study more about processing water 
bottles into containers or other household products 
and later expanding the project. The temple focuses 
on establishing awareness on waste separation and 
benefits of waste separation. The first benefit is landscape 
transformation from dirty place to comfortable area. The 
second benefit is waste separation brings rich as the right 
separation by taking out unwanted components will add 
value. If villagers want to take up waste separation as a 
career, the temple will teach them. The third benefit is 
that waste separation means making merit as the waste 
separation does not put burden to the temple as laymen 
clean bottles before giving to the temple. Merit is the good 
intention in offering items to be used as raw material for 
the recycle process. We can say that the hand of people 
with the intention is the most important matter, which is 
the first step of waste separation …”
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สิ�งแวด่ล้อมกับคนในยุคปัจจุบัน
พระอาจารย์ทิพากร อริโย กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมกับคน 

ในยุคปัจจุบันว่า “...ถ้าเราคิดว่าชีวิตคือสิ่งท่ีมีค่าท่ีสุด ซึ่งชีวิต 
ท่ีมีค่าท่ีสุดนั้นต้องมีสุขภาพท่ีดี เพราะสุขภาพท่ีดีจะทำาให้เรา 
ใช้ชีวิตของเราไปทำาประโยชน์ได้อีกมากมาย เพราะฉะนั้น  
พื้นฐานการรักษาชีวิต คือ การรักษาเพื่อนคือกัลยาณมติรเอาไว้  
นั่นคือ สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเราล้วนมีคุณ  
แต่วันนี ้เราเริม่หลงลืม เราใช้ เราท้ิง เราทับถมลงไป จนเราลืมไปว่า 
นั่นคือ สิ่งย้อนกลับมาทำาร้ายชีวิตของเราเอง เพราะฉะนั้น วันนี้
อยากใหท่้านได้หนักลับมาดแูลสิง่แวดล้อม ก็คือการกลับมาดแูล
สิ่งท่ีเรารักท่ีสุด นั่นคือ ชีวิตของเราเอง...”

วัดจากแดงนับเป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชน ได้เชื่ อมโยง
กระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน เพื่อแก้ไขปญัหาคณุภาพชีวิต
และสิง่แวดล้อม อันจะสง่ผลใหชุ้มชนในพื้นท่ีมคีวามเขม้แขง็และ 
ยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน 
หนัมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และนอ้มนำาหลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
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Environment and people nowadays
Phra Arjarn Tipakorn Ariyo talks about environment 

and people today that “… If we think that life is the most 
precious thing, the most precious life must be healthy 
because good health will allow us to spend life doing many 
more of good things. Therefore, the basis for saving life is 
to save admirable friend which means the environment. 
All surrounding environments are useful. But today, we 
begin to forget. We use, we throw away. We now forget that 
those actions will return to hurt our life. Today, I would like 
to ask you to turn back to take care of the environment 
which means return to taking care of thing that we love 
the most – that is our life …”

Wat Chak Daeng is the center of communities’ spirit. It 
acts to connect the process of participation of communities 
to solve problems about quality of life and environment, 
which will bring the strength and sustainability to 
communities in the area. It can become the model for 
community development by encouraging communities 
to pay attention to the environment while truly applying 
Buddhism teaching into the environmental conservation 
and development.
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Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 
and 20 Aichi Biodiversity Targets have 
been the frameworks for works related to  
global biodiversity of the Parties to  
the Convention on Biological Diversity over 
the past 10 years. The implementation 
period of the strategic plan and the Aichi 
Targets is the same period that the United 
Nations announced its UN Decade on 
Biodiversity 2011-2020. These three global 
frameworks on biodiversity will end within 
the end of 2020.

แผนกลยทุธ์ิความหลากหลายทางชวีภาพ ค.ศ. 2011- 
2020 และ 20 เป้าหมายไอจิ (Strategic plan 
on biodiversity 2011-2020 and 20 Aichi 
biodiversity targets) เป็นกรอบการดำาเนินงาน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกสำาหรับ
ภาคอีนสัุญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ
ในระยะ 10 ปีที�ผ่านมา โดยช่วงเวลาดำาเนินการ 
ตามแผนกลยุทธิ์ฯ และเป้าหมายไอจิเป็นช่วงเวลา
เดียวกับที�องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น  
“ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (UN 
Decade on Biodiversity 2011-2020)” ทั้งนี้  
แผนกลยุทธิ์ฯ และเป้าหมายไอจิ รวมถึงทศวรรษ
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพจะสิ้นสุดใน  
พ.ศ. 2563 นี้

ส่องโลก
World Focus
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สำาหรับแผนกลยุทธค์วามหลากหลายทางชีวภาพของโลก
ฉบับต่อไป สำานักเลขาธกิารอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ได้มกีารเตรียมการและจัดประชุมล่วงหนา้ในหลาย
ระดับ รวมไปถึงการรวบรวมความคิดเห็นของประชาคมโลก 
จากช่องทางต่างๆ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) หรือ 2 ปี 
ก่อนท่ีแผนกลยุทธฯ์ ฉบบัปจัจุบนัจะสิน้สดุลง โดยมคีณะทำางาน
จัดทำากรอบงานฯ (Open-end Working Group on Post-2020 
Global Biodiversity Framework) ซึ่งต้ังขึ้นในการประชุม 
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 14 เมื่อ ค.ศ. 2018 เป็นกลไก 
ขับเคล่ือนในการดำาเนินงานและมีการกำาหนดกรอบเป้าหมาย 
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต หรอืท่ีเรยีกในขณะนีว่้า  
“กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี  
ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework)” 
ท้ังนี้ กรอบงานฯ ดังกล่าวจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการ 
ในการประชุมสมชัชาภาคีอนสุญัญาฯ สมยัท่ี 15 ในป ีค.ศ. 2021 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเป็นพื้นฐานของการจัดทำา
นโยบาย มาตรการหรือแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับชาติตามความเหมาะสมในบริบทของประเทศต่อไป 

For the next strategic plan on biodiversity, the 
Secretariat of the Parties to the Convention on Biological 
Diversity has already prepared and organized meetings 
in advance at several levels including the gathering of 
opinions of international communities from various 
channels since 2018 or two years prior to the end of 
the current strategic plan. An Open-end Working Group 
on Post-2020 Global Biodiversity Framework has been 
appointed in the 14th meeting of the Conference of the 
Parties to the Convention on Biological Diversity in 2018 as 
the mechanism to drive the operation and set the future 
global biodiversity framework, which presently known 
as the Post-2020 Global Biodiversity Framework. This 
framework will officially be adopted at the 15th meeting 
of the Conference of the Parties to the Convention on 
Biological Diversity, to be held in 2021 in China. It will be 
the foundation for the preparation of national biodiversity 
policies, measures and plans that suit local context in 
each country.  
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กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี  
ค.ศ. 2020 จัดทำาขึ้นเพื่อขับเคล่ือนงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพเกิดความต่อเนื่อง สอดคล้อง และตอบสนองกับ 
แนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คือ การอนุรักษ์ การใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ท่ีได้จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและ
เปน็ธรรม รวมถึงสนบัสนนุการบรรลเุปา้หมายการพฒันาท่ีย่ังยนื  
โดยจะใช้กรอบงานฯ ในการขับเคล่ือนไปจนถึงปี ค.ศ. 2030 
สอดคล้องกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 และเปา้หมาย 
การพัฒนาท่ียั่ ง ยืน เพื่ อมุ่ งสู่ วิสัยทัศน์  การดำารงชีวิตอยู่ 
ร่วมกับธรรมชาติ (living in harmony with nature) “ภายในป ี 
ค.ศ. 2050 ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเล็งเห็น 
ถึงคุณค่า มกีารอนรุักษ์ ฟื้ นฟู และใช้ประโยชนอ์ย่างชาญฉลาด 
การบำารุงรักษาบริการจากระบบนเิวศเพื่อโลกท่ีนา่อยู่อยา่งยัง่ยนื
และสามารถสร้างประโยชนใ์หกั้บทุกคนบนโลก” 

ก ร อ บ ง า น ฯ  ไ ด้ นำ า เ อ า บ ท เ รี ย น ข อ ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  
ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และ 20  
เปา้หมายไอจิ รายงานแหง่ชาติด้านความหลากหลายทางชวีภาพ  
ฉบับท่ี 6 รวมถึงผลการประเมินสถานภาพความหลากหลาย 
ทางชวีภาพและบริการจากระบบนเิวศระดับภมูภิาคและระดับโลก  
ซึ่งจัดทำาโดยเวทีนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ 

(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services: IPBES) มาปรับปรุงรูปแบบการกำาหนด 
เป้าหมาย รวมถึงเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ในภาพรวมพบว่า แม้จะมีความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน  
แต่ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ นอกจากนี้  
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกยังมแีนวโนม้เสื่อมโทรมลง 
อย่างต่อเนื่อง

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง (Theory of Change) (ดังภาพท่ี 1)  
เป็นพื้นฐานของการพัฒนากรอบงานฯ ฉบับใหม่ ซึ่งต้องการ
แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นเร่งด่วนในการดำาเนินกิจกรรม 
เพื่อสรา้งการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดขึ้นในทกุภาคสว่นและทุกระดับ  
แมใ้นช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาจะมคีวามพยายามรว่มกันในการอนรัุกษ์ 
และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ความเสื่อมโทรม
ของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศยังคงเกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่องท่ัวโลกและมีแนวโน้มแย่ลง หากเรายังคงปฏิบัติ
หรือดำาเนินชี วิตในรูปแบบเดิมโดยไม่มีการเปล่ียนแปลง 
(Business-as-Usual Scenarios) สถานการณ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะเสื่อมโทรมลงและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ดังนัน้ เพื่อใหค้วามหลากหลายทางชวีภาพและระบบนเิวศ 
ยังสามารถคงความสมบูรณ์ และเป็นฐานของการพัฒนา 
เพื่อสนบัสนนุความเปน็อยู่ท่ีดีของประชาชนได้ต่อไป กรอบงานฯ  
จึงได้กำาหนดเป้าประสงค์สำาหรับปี ค.ศ. 2050 (2050 Goals)  
และเปา้หมายสำาหรับ ค.ศ. 2030 ดังนี้
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The Post-2020 Global Biodiversity Framework will be prepared to bring the continuity to drive 
works on biodiversity that comply and respond to current trends, directions and circumstances, 
particularly to achieve the convention’s goals in conservation, utilization of biodiversity in  
a sustainable way as well as the fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization 
of genetic resources while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals 
(SDGs). This framework will be implemented until 2030, in line with the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and the SDGs which aim toward the vision of living in harmony with nature. “By 
2050, biodiversity is valued, conserved, restores and wisely used, maintaining ecosystem services, 
sustaining a healthy planet and delivering benefits essential for all people.”  

The framework has taken into account lessons experienced from the implementation of the 
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, 20 Aichi Biodiversity Targets and the Sixth National 
Biodiversity Report that include the assessment of the status of biodiversity and ecosystem services 
at regional and international level prepared by the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Contributions from all platforms have been applied to 
outline the pattern in setting overall targets and create the connection with the SDGs. Although 
there was the progress in the operation, the set targets had not yet achieved. Moreover, the global 
biodiversity also shows continuous deteriorating trend. 

Theory of change (figure 1) is the foundation for the development of the new framework that 
designed to reflect urgent needs for action to bring changes in all sectors at all levels. Despite 
concerted attempts to conserve and protect biodiversity in the past decade, the degradation of 
biodiversity and ecosystems has occurred continuously across the globe with deteriorating trend. 
If we continue to live our life under the business-as-usual scenario, the biodiversity situation will 
deteriorate with stronger intensity.

In order to maintain the biodiversity integrity and ecosystems to be the foundation of the 
development to support the well-being of the people in the future, the framework set the 2050 
Goals and 2030 Targets as follow.
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เป้าประสงค์สำาหรับปี ค.ศ. 2050  
(2050 Goals): 

1) คุ้มครองความหลากหลายของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์
และพันธุกรรม (ecosystems, species, and genetic diversity) 
โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมขึ้นของพื้นท่ี ความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ
และความสมบูรณ์ของระบบนเิวศ รวมถึงชนดิพันธุท่ี์ถูกคุกคาม
มจีำานวนลดลง

2) ส่ ง เส ริมบทบาทของธรรมชาติ ท่ี ช่วยสนับสนุน 
ความเปน็อยูข่องผูค้น (nature’s contributions to people) เช่น  
การเข้าถึงอาหารและน้ำาด่ืมท่ีปลอดภัย การลงทุนโครงสร้าง 
สีเขียว คุณค่าของระบบนเิวศ เปน็ต้น

3) สนบัสนนุใหเ้กิดการแบง่ปนัผลประโยชนอ์ยา่งเท่าเทียม
และยุติธรรม (benefits shared fairly and equity) เชน่ การจัดต้ัง 
กลไกการเข้าถึงและแบ่งปนัผลประโยชน์

เป้าหมายสำาหรับปี ค.ศ. 2030  
(2030 targets) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
โด่ยยังคงกำาหนด่ไว้ 20 เป้าหมายเช่นเด่ิม:

1) ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
(reducing threats) ด้วยการกำาหนดเป้าหมายในการคุ้มครอง
และฟื้ นฟูระบบนิเวศท้ังบนบก น้ำาจืด และทะเล การอนุรักษ์
และจัดการชนิดพันธุท่ี์ถูกคุกคาม การควบคุมชนิดพันธุต่์างถ่ิน 
การจัดการมลพษิ และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ เปน็ต้น

2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศอย่างย่ังยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน (meeting people’s needs) เช่น เป้าหมาย
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในภาค
เกษตรกรรม ประมง สุขอนามัย การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากร เปน็ต้น

3) สนับสนุนเครื่องมือ/วิธีการในการแก้ไขปัญหา (tools 
and solutions) เช่น เป้าหมายในเรื่องการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ังนี้  วิธีการดำาเนินงานเพื่ อบรรลุเป้าประสงค์และ 
เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ให้ความสำาคัญในประเด็นต่างๆ ท่ีจะ
ช่วยให้การดำาเนินงานภายใต้กรอบงานฯ บรรลุเป้าหมายและ
เป้าประสงค์ อาทิ ทรัพยากรการเงิน การเสริมสร้างสมรรถนะ  
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
นอกจากนี้ ภายใต้ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงได้ให้ความสำาคัญ 
ในเรื่ องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิของสตรีและเยาวชน  
การมีส่วนร่วมของชนพื้ นเมืองและชุมชนท้องถ่ิน รวมถึง  
ดำาเนินงานในลักษณะของหุ้นส่วนความร่วมมือกับองค์กร 
ต่างๆ ท้ังในระดับโลก ระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน วิธี 
ในการดำาเนนิงานเพื่อบรรลเุปา้ประสงค์และเปา้หมายท่ีกำาหนดไว้ 
(ภาพท่ี 2)

ภาพที� 2 (ร่าง) Post-2020 Biodiversity Framework
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2050 Goals
1) Protect ecosystems, species and genetic diversity by focusing on increasing areas, ecological 

connectivity and ecology integrity and reduction of threatened species. 
2) Promote nature’s contribution to people such as the access to food and safe water, 

investment on green structure and value of ecosystems.
3) Support the fair and equitable benefits such as setting up mechanism on access and 

benefit sharing.

2030 Targets classified into 3 groups while still maintaining 
the number of targets at 20

1) Reducing threats by setting targets in protection and restoration of ecosystems on land, 
fresh water and sea; the conservation and management of threatened species; the control of  
alien species; pollution management and climate change.

2) Promote sustainable utilization of biodiversity and ecosystems to meet the people’s needs 
such as targets related to biodiversity utilization in agriculture, fishery, sanitation, and sharing of 
benefits from resources utilization.

3) Support tools and solutions such as target on mutual integration among related sectors.
The operation to achieve the goals and targets emphasizes on topics that will assist the 

operation under the framework to achieve the goals and targets such as financial resources, capacity 
building, and cooperation on science and technology transfer. Moreover, the theory of change 
underlines the significance of gender equality, rights of women and youths, the participation of 
indigenous persons and local communities. The operation will carry out in form of partnership 
with various local, national and international organizations. Method of operation to achieve goals 
and targets shows in figure 2. 
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การอนุรักษ์และฟื้ นฟูระบบนิเวศ: เป้าหมาย
สำาคัญของกรอบงานด่้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพิ หลังปี ค.ศ. 2020

ระบบนิเวศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศแต่ละระบบเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของ 
สิง่มชีวิีตชนดิต่างๆ อนสุญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ  
ได้แบง่ระบบนเิวศในโลกเปน็ 7 ระบบนเิวศ คือ ระบบนเิวศภเูขา  
ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศแห้งแล้งก่ึงชื้น  
ระบบนเิวศแหล่งน้ำาในแผน่ดิน ระบบนเิวศทะเลและชายฝั่ ง และ 
ระบบนิเวศเกาะ โดยในแต่ละระบบนิเวศเหล่านี้ยังสามารถ 
แบง่เปน็ระบบนเิวศยอ่ยๆ ได้อีก เชน่ ระบบนเิวศปา่ไม ้แบง่ได้เปน็
ปา่ดิบชื้น ปา่ดิบแล้ง ปา่สน ปา่เบญจพรรณ ระบบนเิวศแหล่งน้ำา 
ในแผ่นดิน แบ่งได้เป็น ป่าบุ่ง ป่าทาม บึง เป็นต้น ระบบนิเวศ  
นอกจากจะเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ แล้ว  
ยังมีความสำาคัญในการให้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม
ต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ หรือท่ีเรียกว่า “บริการท่ีได้รับจาก
ระบบนเิวศ (ecosystem services)” ซึ่งแบง่ได้เปน็ 4 ประเภท คือ

 • บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต (provisioning 
services) หมายถึง การให้บริการวัตถุดิบในการผลิต เช่น  
น้ำาสะอาด แร่ธาตุ แหล่งอาหาร และไม ้เปน็ต้น

 • บริการด้านการควบคุม (regulating services) เช่น  
การควบคุมสภาพภูมิอากาศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง  
การปอ้งกันน้ำาท่วม การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ
การปอ้งกันการชะล้างพังทลายของดิน เปน็ต้น

 • บรกิารด้านการสนบัสนนุ (supporting services) เชน่  
เป็นแหล่งธาตุอาหาร เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร และ 
เปน็แหล่งท่ีอยู่ของสัตว์วัยอ่อน เปน็ต้น

 • บริการด้านวัฒนธรรม (cultural services) เช่น  
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจ ความเพลิดเพลิน 
จากความงดงามของธรรมชาติ เปน็ต้น

ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เป็นปัจจัยสำาคัญในการสนับสนุน 
การบรรลเุปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืในด้านต่างๆ อาทิ การขจัด
ความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น แม้ว่าระบบนิเวศ
และบริการจากระบบนิเวศจะมีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตของ
มนุษย์ แต่ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลก
อยู่ในภาวะถูกคุกคาม โดยปัจจัยท่ีคุกคาม ประกอบด้วย ปัจจัย 
ทางตรงและปจัจัยทางอ้อม ปจัจัยทางตรง ได้แก่ การเปล่ียนแปลง
การใช้ท่ีดิน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมากเกินศักยภาพ  
ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน ภาวะมลพิษ และการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สำาหรับปัจจัยทางอ้อม ได้แก่ การเพิ่มขึ้น 
ของประชากร นโยบาย เทคโนโลยี รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี 

องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความจำาเป็นเร่งด่วน
ในการฟื้ นฟูระบบนเิวศของโลก จึงได้ประกาศใหป้ ีค.ศ. 2021-
2030 เป็น “ทศวรรษแห่งการฟื้ นฟูระบบนิเวศ (UN Decade  
on Ecosystem Restoration 2021-2030)” เมื่อวันท่ี 1 มนีาคม  
พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายท่ีสำาคัญเพื่อป้องกัน ลดการสูญเสีย  
และฟื้ นฟูระบบนิเวศต่างๆ ท่ีเสื่ อมโทรมท่ัวโลก สำาหรับ 
เอ้ือต่อการดำารงชีวิตท่ีดีของประชาชนในภมูภิาคต่างๆ 

หากพจิารณาถึงเปา้หมายของกรอบงานความหลากหลาย
ทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะเป้าหมาย 
ท่ีต้องการบรรลภุายในป ีค.ศ. 2030 ได้เนน้ย้ำาถึงความสำาคัญของ
การคุ้มครองและฟื้ นฟูระบบนิเวศ รวมถึงลดการคุกคามต่างๆ  
ท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น การดำาเนินการ 
ต่างๆ เพื่ อฟ้ืนฟูระบบนิเวศจึงต้องอาศัยความมุ่งมั่น และ 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีบทบาทและร่วมฟื้ นฟูระบบ
นเิวศอยา่งเปน็รูปธรรม ท้ังภาครฐั ภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ  
ร่วมดำาเนินการต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค รวมถึง 
ระดับโลก เช่น การกำาหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน  
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการฟ้ืนฟู
ระบบนเิวศ การระดมทุน เปน็ต้น ท้ังนี ้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
และความเปน็อยู่ท่ีดีใหกั้บประชากรโลกต่อไป

Regulating

Suporting

ProvisioningCultural

Air quality, dimate, water
runoff, erosion, natural

hazards, pollination

Nutrient cycling, water
cycling, soil formation,

photosynethsis

Ethical values,
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ที�มา : www.earthwiseaware.org
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Ecosystem conservation and restoration: Essential target of 
Post-2020 Global Biodiversity Framework

Ecosystem is a component of the biodiversity. Each ecosystem is the habitat of different 
organisms. Convention on Biological Diversity divides ecosystems in the world into 7 types. They 
are mountain ecosystem, forest ecosystem, agricultural ecosystem, dry and semi-humid ecosystem, 
inland water ecosystem, sea and coastal ecosystem and island ecosystem. Each ecosystem also 
divides into sub-ecosystems. Forest ecosystem can be divided into Moist Evergreen Forest, Dry 
Evergreen Forest, Pine Forest and Mixed Declduous Forest. Inland water ecosystem can be divided 
into lowland floodplain forest and swamp. Besides being the habitat for organisms, ecosystem is 
also important to provide both direct and indirect benefits for human life, which generally known 
as ecosystem services that can be divided into 4 types.

 • Provisioning service means providing raw materials for production such as water, minerals, 
food sources and wood.

 • Regulating service means climate control, coastal erosion prevention, flood prevention, 
mitigation of natural disaster and soil erosion prevention.

 • Supporting services means being nutrient sources, origin of food chain and habitat of 
animals’ offspring.

 • Cultural services means being tourist and leisure destination for people to enjoy the 
beauty of nature. 

Ecosystem integrity is an essential factor to support the achievement of different aspects of the 
Social Development Goals such as eradication of poverty and food security. Though the ecosystem 
and ecosystem services provide benefits to human life but the ecosystem and biodiversity across 
the world is threatened by both direct and indirect factors. Direct factors include change in land 
usage, over utilization of resources exceeding their potential, invasion of alien species, pollution and 
climate change. Indirect factors are increasing population, policy, technology, culture and tradition.

The United Nations recognizes urgent needs to restore the global ecosystem so it has 
announced the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030 since March 1st 2019 with  
the target to prevent, reduce losses and restore depleting ecosystems globally in order to  
contribute to the well-being of people in different regions. 

Considering targets under the Post-2020 Global Biodiversity Framework, particularly targets 
that should be achieved by 2030, these targets emphasized the substance of ecosystem protection 
and restoration while reducing the threats to biodiversity. Therefore, the operation to restore 
ecosystems requires strong determination and collaboration from all parties to have roles in 
ecosystem restoration in a concrete way. The government, civil society and academics have to 
coordinate at national, regional and international levels such as setting clear policies and targets, 
applying science and technology as mechanism in ecosystem restoration, and funding. This aims 
toward creating environment and the well-being of the world’s population.
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ฟื้ นฟูเหม่อง ฟื้ นฟูความหลากหลาย 
ทางชีวภาพิ

เอสซจีี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง ดำาเนนินโยบายการฟื้ นฟ ู
เหมืองหินปูนโดยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยมุง่เนน้การฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีท่ีผา่นการทำาเหมอืงแรข่องบรษัิท 
ในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี นครศรีธรรมราช และลำาปาง ใหส้ามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ใกล้เคียงกับก่อนทำาเหมือง ป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ธรณีวิทยา วิศวกรรมการทำาเหมอืงและการอนรัุกษ์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ และการสร้างเครือข่ายการดำาเนนิงานร่วมกัน 

การคัดเลือกพันธุ์ไม้ การเพาะกล้าและอนุบาลต้นอ่อน  
การเตรียมพื้ น ท่ีการปลูกและบำา รุงรักษา การติดตาม 
การเปล่ียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีโครงการ 
บนพื้นฐานหลักวิชาการ ซ่ึงผลจากการดำาเนินกิจกรรมทำาให้ 
ได้พื้นท่ีท่ีมีสภาพใกล้เคียงกับระบบนิเวศเดิม พื้นท่ีโดยรอบ 
มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้
เทคนคิวิธกีารต่างๆ ในการฟื้ นฟูพื้นท่ี 

สูญเสียแหล่งอาหาร จุด่เปลี�ยนของชุมชน
บ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เปน็ตัวอย่างหนึ่งของการฟื้ นฟู

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อฟื้ นคืนวิถีชีวิตของ
ชุมชนท่ีอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งอาชีพและรายได้ของชุมชน  
การสูญเสียพื้นท่ีป่าชายเลนจากการสัมปทานป่าไม้ เผาถ่าน  
การทำานากุง้ ทำาใหป้า่เสื่อมโทรมและลดจำานวนลงอยา่งต่อเนื่อง  
เมื่อแหล่งสรา้งอาหารและอาชีพของชุมชนถกูทำาลายสง่ผลกระทบ 
ต่อชุมชน เกิดเปน็จุดเปล่ียนในการจับมอืกันระหว่างหนว่ยงานรฐั 
และประชาชน เพื่อร่วมกันฟื้ นคืนความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งให้กลับคืนมาอีกคร้ัง ด้วยการปลูกเพิ่ม  
ซ่อมแซมพื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำา การบริหารจัดการน้ำา การรณรงค์สร้างจิตสำานึกร่วมกัน
และสร้างกฎระเบียบชุมชนในการดูแลรักษาพื้นท่ีป่าชายเลน
ในชุมชนบนพื้นฐานข้อมูลตามหลักวิชาการ/องค์ความรู้ต่างๆ  
และแก้ไขปญัหาพื้นฐานการดำารงชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
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Limestone quarry restoration, biodiversity 
restoration

SCG Cement – Building Materials Co., Ltd. has implemented its policy 
to restore limestone quarry by conserving the biodiversity with the focus  
on restoring conditions of the company’s used limestone areas in Saraburi, 
Nakhon Si Thammarat and Lampang provinces to be ready for utilization 
similar to conditions prior to the quarry’s operation. The company also  
wants to prevent and bring solution to any environmental impact, being  
a learning center on geology, mining engineer and biodiversity conservation 
as well as network creation for joint operation. 

Selection of plant varieties, seedlings and nursery, plantation area 
preparation and maintenance, the monitoring of biodiversity changes inside 
the area based on academic principle. As the result of implementing such 
activities, the areas have been restored to almost similar to original conditions, 
becoming the learning center for restoring techniques. 

Loss of food sources: community turning point
Ban Pred Nai in Trat province is an example of the biodiversity resources 

restoration to bring back the way of life to the community that rely on mangrove 
forest as a source of livelihood and income. The losses of mangrove forests 
from forest concession, charcoal burning, shrimp farming have caused the 
deterioration of forest and continuous reduction of forest areas. When the 
community’s source of income and food has been destroyed and affected 
the community, it is the turning point to bring cooperation between the 
government and local people to jointly restore the abundance of marine 
and coastal resources through reforestation, improve mangrove areas to be 
the nursery and farming areas for marine animals. They also work on water 
management, joint campaign to build consciousness, create community rules 
in maintaining mangrove forests in the community based on information, 
academic principle and knowledge to solve fundamental problems of life  
in community in a sustainable way.

การ่ร่ณร่งค์ิส่ร้่างจิต้ส่ำาน้ก
ร่่วมีกันแล้ะส่ร้่างกฎร่ะเบ่ยบ
ชุุมีชุนในการ่ด้แล้รั่กษาพ่ื่�นท่ี่�
ป่ัาชุายเล้นในชุุมีชุนบนพ่ื่�นฐาน 
ข้ึ้อม้ีล้ต้ามีหลั้กวิชุาการ่/ 
องค์ิคิวามีร้้่ต่้างๆ แล้ะแก้ไขึ้
ปััญหาพ่ื่�นฐานการ่ดำาร่งชุ่วติ้
ขึ้องชุุมีชุนได้อย่างยั�งย่น

They also work on  
water management, 
joint campaign to build 
consciousness, create 
community rules in 
maintaining mangrove 
forests in the community 
based on information, 
academic principle and 
knowledge to solve  
fundamental problems 
of life in community  
in a sustainable way.
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สิ�งแวดล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution นางสาวัเพ็็ญนภา คงธนสารสิทธิ�

นักวิชาการสิ�งแวดล้อมชำานาญการ
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธิรรมชาติ 
และสิ�งแวดล้อม

Mission distribution: 
EIA report consideration
เส้นทางการกระจายภารกิจ
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ�งแวดล้อม

กฎหมายด่้านสิ�งแวด่ล้อมมีความเป็นมา
อย่างไร?

ใครจะรู้บ้างไหมนะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนต้ังแต่ 
ออกจากท้องแมก็่มกีารใช้ทรพัยากรอยา่งมากมาย ซึ่งเปน็การใช้ 
ทรัพยากรท้ังทางตรงและทางอ้อม การดำาเนินชีวิตประจำาวัน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้นำามา 
ซึ่งการสูญเสียทรัพยากร แต่จะมีใครตระหนักบ้างไหมว่า
ทรัพยากรของประเทศเราเร่ิมเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงทุกวัน  
จนกระท่ังหน่วยงานของรัฐต้องออกนโยบายควบคุม ป้องกัน
การใช้ทรัพยากร โดยเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2518 ข้ึน เพ่ือดูแลรักษาและกำาหนดนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อม และเริ่มเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2535 
รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยตราเป็น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เพื่อขยายขอบเขตงานด้านสิ่งแวดล้อมใหก้ว้างขวาง 
ไปในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และการประสานงาน 
กับต่างประเทศ

What is the history of 
environmental laws?

Does anyone know that all humans have used 
up a large amount of resources directly and indirectly 
in their daily life since they were born? The country’s 
economic and social development has led to losses of 
resources. However, does anyone realize that the country’s 
resources have begun to deteriorate and deplete every 
day? The government had to outline policies to control 
and prevent resource utilization. In 1975, there was the 
legislation of the Enhancement and Conservation of 
National Environmental Quality Act B.E. 2518 to maintain 
and set environmental policies. The policy became more 
concrete in 1992 with the improvement of the law by 
enacting the Enhancement and Conservation of National 
Environmental Quality Act B.E. 2535 to expand the 
coverage of environmental works to local and national 
levels and coordinate with international communities.

Miss Pennapa Kongtanasarasit
Environmentalist, Professional Level
Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning
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จุด่เริ�มต้นของการกระจายภารกิจ 
การพิิจารณารายงาน EIA เม่�อไร?

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
จังหวัดท่ีอยูติ่ดทะเล ซ่ึงเปน็จุดยุทธศาสตร์ของการส่งออกสนิค้า  
และเป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลให้น้ำาทะเล 
เริ่มเสื่อมโทรม คุณภาพน้ำาเน่าเสีย สุดท้ายผลกระทบต่างๆ  
ย้อนกลับมายังสภาพเศรษฐกิจและสังคมของคนในพื้นท่ี และ 
ต่อประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลจึงได้เร่งดำาเนินการ 
ออกกฎหมายลำาดับรองเปน็กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แหง่ชาติ พ.ศ. 2535 นยัมาตรา 43 และมาตรา 44 เพื่อใหจั้งหวัด 
ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม1 ควบคุมการใช้ประโยชน์ 
ในพื้นท่ี โดยเร่ิมใชค้ร้ังแรกในการควบคมุสิง่แวดล้อมใน 3 จังหวัด  
คือ พื้นท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด 
กระบี่ โดยในประกาศดังกล่าวได้กำาหนดประเภทโครงการ 
ท่าเทียบเรือและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท่ีต้องจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็น 
รายงานการศึกษาการคาดการณ์ผลกระทบในทางบวกและลบ
จากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำาหนดมาตรการในการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

ใน พ.ศ. 2540-2546 การดำาเนินการแก้ไขปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมยังคงดำาเนินการเร่ือยมา แต่ในปีนี้รัฐบาลพยายาม 
ให้ความสำาคัญและจริงจังกับกลุ่มพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยมีการควบคุมกิจการขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดประเภทและขนาดโครงการท่ีต้อง 
จัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ซึ่งรายงาน  
IEE จะมีความแตกต่างกับรายงาน EIA ท่ีรายงาน IEE เป็น 
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขนาดเล็ก ผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นจะนอ้ยกว่า EIA แต่ EIA เปน็โครงการขนาดปานกลาง  
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในระดับปานกลาง โดยปีนี้ 
เป็นจุดเริ่มต้นของกระจายอำานาจการพิจารณารายงาน IEE  
ใหกั้บจังหวัด 

1  พ้่นที�คุ้มครองสิ�งแวดล้อม ค่อ พ้่นที�ที�มีความจำาเป็นต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล้อมเป็นพิเศษ
 Environmental protected area is the area necessary for conservation, restoration, special control of the utilization of natural 

resources and environment.

When was the beginning of  
the decentralization of EIA report 
consideration? 

The rapid economic and social development 
especially in coastal provinces which considered as 
strategic locations for the exports of products and being 
tourist destinations has resulted in the deterioration of 
sea water and polluted water. Eventually, the impacts had 
been reflected in local and national economic and social 
conditions. With all these reasons, the government had 
urgently issued the lower degree law known as ministerial 
regulation (1992) based on Article 43 and Artical 44 of the 
Enhancement and Conservation of National Environmental 
Quality Act B.E. 2535 to delegate authority to provinces in 
environmental protected zone1 to control land utilization 
in the areas. It was first used to control the environment 
in 3 provinces namely Pattaya City of Chon Buri, Phuket 
and Krabi. That ministerial regulation set types of ports, 
thermal power plants and required them to prepare the 
Environmental Impact Assessment (EIA) reports, which 
are reports of the study of positive and negative impacts 
from the development of studied projects in order to set 
measures to prevent and solve possible problems.

During 1997 – 2003, there were on-going attempts 
to solve environmental problems. In this period, the 
government tried to pay more attention and be serious  
with the environmental protected areas by controlling 
small-sized business with impacts to the environment by 
setting types and sizes of projects required to prepare the 
Initial Environmental Examination (IEE) reports. The IEE 
report is different from the EIA report as the IEE report 
is required for small-sized projects so the impact will be 
lower than the EIA report that is required for medium-sized  
projects which the moderate impact is anticipated.  
This period was the beginning year for the delegation of 
authority for provinces to consider the IEE reports. 
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ใน พ.ศ. 2547-2557 รัฐบาลได้เพิ่มความเข้มงวด 
กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนดให้จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดพังงา เป็นจังหวัดพ้ืนท่ีคุ้มครอง 
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม และมีการประกาศประเภทโครงการท่ีต้อง
จัดทำารายงาน IEE และ EIA โดยกระบวนการพิจารณารายงานฯ  
ให้สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เปน็ผูก้รองรายงานและใหค้วามเหน็เบ้ืองต้น 
กับจังหวัด เพื่ อให้จังหวัดเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ 
ผูช้ำานาญการพจิารณารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่ง 
การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ ในแต่ละจังหวัดจะใช้ 
วิธีการสรรหาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ 
ด้านสิง่แวดล้อมในแต่ละด้าน เช่น ด้านการจัดการมลพษิทางน้ำา  
ด้านอากาศ เสยีง และความสัน่สะเทือน ด้านทัศนยีภาพและพื้นท่ี
สเีขยีว ผนวกกับด้านเฉพาะทาง เชน่ ด้านโยธาธกิารและผงัเมอืง 
ด้านสขุภาพ ด้านสงัคมและการมสีว่นรว่มของประชาชน เปน็ต้น  
เพื่อพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ให้ครอบคลุม 
ทุกมิติ จนกระท่ัง พ.ศ. 2552 เกิดปัญหาการดำาเนินการ 
การพจิารณารายงานของจังหวัด สผ. จึงได้ดึงอำานาจการพจิารณา 
กลับมา แต่ยังคงให้อำานาจคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ  
จังหวัด พิจารณาได้เฉพาะโครงการท่ีมีการประกาศในพื้นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และเป็นโครงการท่ีไม่ซ้อนทับ 
กับโครงการท่ีประกาศในระบบการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และ พ.ศ. 2557 มีการประกาศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานเีปน็พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ต้ังแต่ พ.ศ. 2557 สผ. ได้ทบทวนการดำาเนนิการพิจารณา
รายงาน EIA ท่ีผ่านมา พบว่า การพัฒนาโครงการด้านอาคาร
มีการกระจายตัวอยู่ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และจังหวัดท่ีเป็นเมืองใหญ่ หรือเป็นแหล่งท่องเท่ียว  

During 2004 – 2014, the government has tightened 
the regulation in supervising the environment by listing 
provinces namely Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan 
and Phangnga as environmental protected areas. There 
were the announcement of types of projects required to 
prepare the IEE and EIA reports. Regarding the report 
consideration procedure, the Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning (ONEP) will screen 
the report and offer initial opinion to the province, which 
will propose the opinion to the EIA Expert Committee as 
the information for the committee to evaluate the report. 
The appointment of the expert committee in each province 
will be done through the recruiting of qualified individuals 
or experts with knowledge in different environmental 
fields such as the knowledge on management of water 
pollution, air, noise, and vibration; scenery and green space; 
specific specialization like public works and town planning, 
health, social and people participation. The committee 
will consider the environmental impact covering all 
dimensions. However, in 2009 there were problems in the 
EIA consideration by provinces so ONEP had taken back 
the authority in approving the report. Meanwhile, the 
provincial expert committee still maintains the authority 
to consider projects to be developed in environmental 
protected area in respective province. Those projects must 
not be duplicated with projects listed in the country’s 
Environmental Impact Assessment System. In 2014,  
Surat Thani was declared as the environmental protected 
area.

In 2014, ONEP reviewed the operation of its EIA report 
consideration. It was found that building developments 
are spreading across the country especially in Bangkok 
and neighboring provinces, large provinces or tourist 
destinations. Activities related to the building development 
and the impacts to the environment are similar while 
technique or method of environmental impact assessment 
and environmental measures are not complex so ONEP 
has delegated the authority in approving the EIA reports 
to provinces. This is to support the decentralization policy 
and participation of local authorities in management and 
utilization of natural resources in their responsible areas. 
The authority delegation for building consideration has 
been done in two stages. In the first stage, the report 
consideration has been delegated to Bangkok Metropolitan 
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ประกอบกับกิจกรรมการดำาเนินโครงการด้านอาคารมีลักษณะ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคล้ายคลึงกัน และมีเทคนิคหรือวิธี 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมาตรการด้าน 
สิง่แวดล้อมท่ีไมม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น และเพื่อเปน็การสนบัสนนุ 
นโยบายการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
ท้องถ่ินในการบรหิารจัดการและใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบได้มากยิ่งขึ้น สผ. จึงได้
กระจายอำานาจโครงการด้านอาคารให้จังหวัดเป็น 2 ช่วงเวลา  
ช่วงแรกเริ่มกระจายภารกิจให้กับกรุงเทพมหานครและจังหวัด
พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 7 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี เพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์  ภู เ ก็ต กระบี่  พังงา และสุราษฎร์ธานี)  
โดยให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ 
กรุงเทพมหานครมอีำานาจในการพิจารณา 
ร า ย ง า น  E I A  ทุ ก ข น า ด  แ ล ะ ใ ห้  
คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ พื้ นท่ี
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาเฉพาะ
รายงาน IEE หรือ EIA ท่ีไม่ใช่อาคารสูง  
(อาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร) หรือไม่ใช่
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารท่ีมีพื้นท่ี
ใช้สอยเกิน 10,000 ตารางเมตร) และ
ช่วงท่ี 2 ให้กับจังหวัดท่ีผ่านหลักเกณฑ์
การพิจารณาความพร้อม จำานวน 7 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี เชียงใหม่  
สมุทรปราการ นครราชสีมา ปทุมธานี 
ระยอง และขอนแก่น ใหอ้ำานาจพิจารณาเฉพาะโครงการท่ีไมใ่ช่
อาคารสงู (อาคารสงูไมเ่กิน 23 เมตร) หรือไมใ่ชอ่าคารขนาดใหญ่ 
พิเศษ (อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยเกิน 10,000 ตารางเมตร)  
โดยจังหวัด (สำานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด)  
เป็นผู้รับความเห็นเบื้องต้นจาก สผ. เสนอให้คณะกรรมการ 
ผูช้ำานาญการฯ พิจารณา และแจ้งผลให ้สผ. ดำาเนนิการต่อไป

ใน พ.ศ. 2558 ยังคงกระจายอำานาจการพิจารณารายงาน
ตามนโยบายรัฐบาล แผนการสง่เสรมิการลงทนุ หรือพื้นท่ีท่ีต้อง
เร่งพัฒนาหรือดำาเนินการ โดยในระยะแรก จำานวน 5 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด และ
ในระยะท่ีสองอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี  
หนองคาย นครพนม และนราธวิาส รวมเปน็ 10 จังหวัด ใหอ้ำานาจ
จัดต้ังคณะกรรมการผูช้ำานาญการฯ ด้านอุตสาหกรรม และระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (Special Economic Zone: SEZ) สำาหรับโครงการ 
เร่งด่วน แต่สุดท้ายไม่มีโครงการในพื้นท่ี SEZ ท่ีเสนอรายงานฯ  
โดยใช้ช่องทางนี้ ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการพิจารณาแบบปกติ  
โดยพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ ของ สผ.  
ดังนั้น สผ. จึงได้ยกเลิกการกระจายอำานาจในพื้นท่ี SEZ ไป

Administration (BMA) and 7 environmental protected 
provinces (Chon Buri, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, 
Phuket, Krabi, Phangnga and Surat Thani). The BMA 
has the authority to consider EIA reports of buildings at 
all sizes while the expert committee in environmental 
protected areas considers only IEE or EIA reports of 
low-rise buildings (buildings with maximum height of 23 
meters) or not very large buildings (buildings with usable 
area exceeding 10,000 square meters). In the second 
stage, the authority has been delegated to 7 qualified 
provinces including Nonthaburi, Chiang Mai, Samut Prakan,  

Nakhon Ratchasima, Pathum Thani, 
Rayong and Khon Kaen. They are 
allowed to consider the report of 
low-rise buildings (buildings with 
maximum height of 23 meters) or not 
very large buildings (buildings with 
usable area exceeding 10,000 square 
meters). The province (Provincial 
Office of Natural Resources and 
Environment) receives initial opinion 
from ONEP and propose to the expert 
committee for consideration. Then 
the result will be reported to ONEP 

for further operation. 
In 2017, ONEP continued to delegate the authority 

on environmental report consideration, comply with the 
government’s policy, investment promotion plan or areas 
needed urgent development or operation. In the first 
stage, the authority is delegated to 5 provinces namely 
Tak, Mukdahan, Sa Kaeo, Songkhla and Trat. Five more 
provinces namely Chiang Rai, Kanchanaburi, Nong Khai, 
Nakhon Phanom and Narathiwat were added in the second 
stage. Altogether 10 provinces are allowed to appoint the 
expert committee considering the report on industrial 
aspect and urgent projects for supporting infrastructure 
in the Special Economic Zone (SEZ). However, there is no 
project submitted via this channel as developers use the 
normal channel to get their environmental assessment 
reports considered by ONEP. The ONEP later suspended 
authority delegation to areas in the SEZ.
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ให้อำานาจไปแล้ว มีการติด่ตามงาน และ 
ผลเป็นอย่างไร?

เมื่อมีการให้อำานาจภารกิจในการพิจารณารายงาน IEE 
และ EIA ไปแล้ว สผ. เองได้ดำาเนินการติดตามผล ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ทุกๆ ปี ท่ีสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการ
ในคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ ของแต่ละจังหวัดดำาเนินการ  
ซึ่งตลอดระยะเวลาประมาณ 5 ปี พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ท่ี 
จำานวนบุคลากรและงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ ประกอบกับ 
ข้อมลูการพิจารณารายงานฯ พบว่า ในระยะเวลา 3 ป ีมจีำานวน
รายงานฯ ท่ีเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ พิจารณา 
มีไม่เกิน 10 ฉบับ ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ระยอง และ
ขอนแก่น สผ. จึงได้ยกเลิกภารกิจการกระจายภารกิจพิจารณา
รายงาน IEE และ EIA ให้กับจังหวัดดังกล่าว โดยให้กลับมา
พิจารณาท่ี สผ. ส่วนกลางแทน

แล้วปัจจุบันมีภารกิจใหม่อะไร
ให้อัปเด่ตกัน?

เร็วๆ นีน้ีเ่องสดๆ รอ้นๆ สผ. ได้ปรบัปรุง
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการผู้ชำ านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3 ฉบับ (คณะกรรมการผูช้ำานาญการฯ กทม.  
จังหวัด และพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) เพื่อ
ให้สอดรับกับประกาศพระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ  
ได้มผีลบงัคับใชโ้ดยเนื้อหาของประกาศยังคง 
หลักการและสาระสำาคัญของประกาศเดิม  
แต่มีการแก้ไขปรับปรุง เช่น องค์ประกอบ 
อายุวาระของคณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ 
ใหส้อดคล้องกันทุกประกาศ

After authority delegation, how 
to monitor works and what is the 
result? 

When the authority has been delegated to provinces 
for consideration of the IEE and EIA reports, ONEP has 
followed up problems and obstacles in the operation of 
assigned agency every year by observing works handled by 
Provincial Office of Natural Resources and Environment, 
appointed as the secretariat of the expert committee. Over 
the past 5 years, most problems are about insufficient 
personnel and budget. Regarding the number of submitted 
reports over a three-year period, there were fewer than 10 
reports proposed for consideration to the expert committee 
in Nakhon Ratchasima, Rayong and Khon Kaen. Therefore, 
ONEP has withdrawn the mission to delegate authority in 
approving the IEE and EIA reports from these provinces 
and has resumed its authority to consider reports.
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บทสรุป
การดำาเนินการกระจายภารกิจเป็นการมอบอำานาจให้กับ

ส่วนภมูภิาคต่างๆ ได้ปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปน็เจ้าของพื้นท่ี เปน็
ผูด้แูลรบัผดิชอบทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในพื้นท่ีตน 
การจัดทำารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมหรอืรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น ก็เปน็เคร่ืองมอืหนึง่ท่ีจะช่วยกรอง
การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดการใช้งานท่ีเกิด 
ผลประโยชนใ์หม้ากท่ีสดุ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะต้องนอ้ยท่ีสดุ  
ซึ่งการดำาเนินงานท่ีผ่านมาของการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ของรัฐท่ีได้รับการมอบหมายมักประสบกับประเด็นปัญหา 
ด้านความเพียงพอของทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ดังนั้น  
การท่ีรัฐจะดำาเนินการกระจายภารกิจใดๆ หรือการมอบหมาย 
ให้หน่วยงานใดปฏิบัติหน้าท่ีแทน ควรมีการเตรียมกำาลังคน  
กำาลังเงิน และคลังความรู้ให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานท่ีได้รับ
การมอบหมายให้มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานแทน และเมื่อ 
ใหง้านไปแล้ว หนว่ยงานท่ีมอบหมายควรมกีารติดตามตรวจสอบ 
สำารวจความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องและมีส่วนได้เสียกับ
ภารกิจดังกล่าว ไมว่่าจะเปน็เจ้าของโครงการหรอืผูป้ระกอบการ  
บริษัทท่ีปรึกษาผู้จัดทำารายงาน และหน่วยงานของรัฐท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยจะต้องประเมนิการทำางานว่าสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของการกระจายอำานาจหรือการมอบหมายงานให้
หรอืไม ่และหาวิธกีารแก้ไขปญัหาต่างๆ รองรับ เพ่ือผลประโยชน์
ของประเทศจะได้เดินหนา้ไปอย่างงดงาม

What is the updated new mission?
Very recently, ONEP has revised three announcements 

of the National Environment Board about criteria and 
methods for appointment of expert committee to consider 
environmental impact assessment reports (the expert 
committee in Bangkok, provinces and environmental 
protected areas). This is to comply with the Royal Decree 
on allowances for expert committee. However, the 
effectiveness of main content in principles and substances 
of the announcements still has remained the same. The 
amendments were about the committee’s members and 
term of office of the expert committee to ensure the 
consistency of all announcements.

Conclusion
The operation to distribute mission is the delegation 

of authority to the regions to work on behalf of the area’s 
owner, responsible for natural resources and environment 
in their respective provinces. The preparation of reports on 
environmental impact assessment or initial environmental 
examination is the tool to screen resource utilization 
to ensure the worthiness with the maximization of 
benefits and minimization of the impact. The operation 
of government agencies to perform their assigned jobs 
usually encounters problems about adequacy of personnel 
and budgets. Therefore, when the government wants to 
distribute missions or assignments to any agencies to 
act on their behalf, there should be the preparation of 
personnel, money and educate the personnel or assigned 
agencies to be ready to work. When the work has been 
assigned, the assigning government should monitor 
and survey opinions of related parties and stakeholders 
whether they are project owners, entrepreneurs, consulting 
companies, report makers and assigned government 
agencies. There should be the evaluation whether the 
operation can respond to objectives of authority delegation 
or work assignment and find solutions for arising problems. 
This is for the sake of the country’s benefits and the ability 
to move forward elegantly.
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สิ�งแวดล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution

การปรับเปลี�ยนระบบการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐสู่รัฐบาลด่ิจิทัล

นับต้ังแต่ พ.ศ. 2559 ท่ีรัฐบาล ได้กำาหนดนโยบาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0”  
เพื่อปรับเปล่ียนการขบัเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรมเปน็ต้นมา

อีกท้ังประเทศไทยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ 
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล) เพ่ือยกระดับ 
การบริหารงานและการใหบ้รกิารภาครฐัใหอ้ยู่ในระบบดิจิทัล  
อันจะนำาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบการทำางาน
และขอ้มลูเช่ือมโยงกันระหว่างหนว่ยงานของรัฐอย่างมัน่คง
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส  
รวมท้ังประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและ
สามารถตรวจสอบการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้  
เมื่อเกิดการเชื่อมโยงการทำางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
จะทำาใหเ้กิดการพัฒนาประเทศไปในทิศทางเดียวกัน 

ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ต้ังแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 หนว่ยงานของรัฐต้องจัดทำา 
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงาน 
ของรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึง 
จะต้องเตรียมการหรือเริ่มดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตาม พ.ร.บ.  
ดังกล่าว

การพั็ฒนาฐานข้อมูลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวัดล้อม (Big Data)
ของประเทศไทยและการใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
คุณภาพสิ�งแวดล้อม (Data Analytics)

Development of 
Big Data 
of Environmental Impact Assessment And Utilization 
of Data Analytics for Management of Environmental Quality

นางสาวัสุชาธิษณ์์ วิัรุฬห์์ภิญโญ
นักวิชาการสิ�งแวดล้อมชำานาญการ
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธิรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

Miss Suchathit Wiroonpinyo
Environmentalist, Professional Level
Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning

Transformation of public 
administration and services to digital 
government

Since 2016, the government has set the policy on  
the country’s economic development under the theme 
“Thailand 4.0” to transform the country’s economic driving 
mechanism from industrial sectors to innovations.

Thailand has legislated the Public Administration 
and Services through Digital System Act B.E. 2562 (Digital 
Government Act) in order to upgrade the public administration 
and services to the digital system. This will lead to the creation 
of the digital government with working system and information 
linkage among government agencies in the secure, effective, 
fast, disclosable and transparent manner. General people will 
have more convenience in getting services and be able to  
examine the operation of government agencies as well as 
establishing connection among different government agencies 
that will coherently develop the country on the same direction.    

After the announcement of the digital government 
development plan on 23rd May 2019,  government  
agencies have to prepare or improve action plan or government 
agencies’ plans to comply with the digital government 
development plan. They have to prepare or take action  
in accordance with the above-mentioned act.
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การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบ
เทคโนโลยีด่ิจิทัลเพ่ิ�อการขับเคล่�อน 
การพัิฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์ของการปรับเปล่ียนระบบการบริหารงาน 
และหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิดการอำานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการและสามารถ 
ตรวจสอบการดำาเนนิงานของหนว่ยงานของรัฐได้

หน่วยงานภาครัฐสามารถนำาข้อมูลในรูปแบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลนี้มาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งข้อมูลในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ อาจมีคุณลักษณะสำาคัญ
คือเปน็ข้อมลูขนาดใหญ่และมคีวามซับซ้อน (Big Data) คือ

1. ข้อมลูท่ีมจีำานวนมากขนาดมหาศาล (Volume)
2. มคีวามซับซ้อนหลากหลาย (Variety) 
3. มกัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา (Velocity) 
4. ยังไม่สามารถนำามาใช้ เป็นข้อมูล ท่ีสมบูรณ์ เพื่ อ 

ประกอบการพิจารณาได้ (Veracity) 
ดังนั้น การนำาข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่ อ 

การประมวลผลให้เกิดการบริหารและจัดการข้อมูลสำาหรับ 
การพัฒนาการบริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้นั้น จำาเป็น
ต้องมกีารวิเคราะหข์้อมลู (Data Analytics) ท่ีเปน็การนำาข้อมลู
มาเชื่อมโยงกันเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล สามารถแบ่ง
ระดับความสามารถในการวิเคราะหข์้อมลูได้ดังนี้

Utilization of digital information 
to mobilize organizational 
development

Objective of the transformation of the administration 
of public agencies to the digital government aims toward 
facilitating the general public in services and allowing 
the inspection of the operation of government agencies.

Government agencies can use digital information in 
the administration to develop the country. Such digital 
information may have significant features of being  
Big Data as follow.

1. Huge amount of information (Volume)
2. Complexity of information (Variety)
3. Rapid and constant changing of information 

(Velocity)
4. Cannot be complete information for consideration 

(Veracity)
Therefore, the utilization of Big Data in processing for 

the administration and data management for development 
of data services by government agencies require  
Data Analytics that will create the linkage of information 
to find the correlation of data. The ability of data analyzing 
can be categorized as follow. 

Vol. 9 No. 4 October - December 2020 | NATURE AND ENVIRONMENT

45



1. Analysis for quality of information
2. Descriptive analytics is the analysis with  

easy-to-understand presentation of results.
3. Diagnostic analytics is the explanation of reasons 

of what happens, factors related to what happens.
4. Predictive analytics is the analysis to predict  

what will probably happen. Information occurred in  
the past could be applied in the statistical model. 

5. Perspective analytics is the analysis to predict  
what will happen, pros and cons, causes and timing of  
the future events. In addition, the analysis provides 
recommendations and impacts of options.

6. Analyze words and symbols.

Development of Environmental 
Impact Assessment Database

There has been requirement for development of 
projects with impact to the environment to prepare the 
Environmental Impact Assessment (EIA) reports in Thailand 
under the Promotion and Conservation of National 
Environmental Quality Act, B.E. 2535. Approved EIA reports 
by the Expert Committee considering the Environmental 
Impact Assessment Report set measures on prevention 
and solving environmental problems and measures to 
monitor environmental quality for project developers to 
strictly implement. Legal accrediting agencies have to 
apply those measures as conditions for approving the 
project and developers have to report annually results 
of measure implementation to accrediting agencies and 
Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning.

Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning (ONEP) has its capacity as the main agency 
with a mission responsible for creating the environmental 
impact assessment system in Thailand. There are 3 related 
components including.

1. การวิเคราะหเ์พื่อคุณภาพของข้อมลู
2. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics) 

เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ 
ท่ีง่ายต่อการเข้าใจ

3. การวิเคราะห์แบบวินิจฉัย (Diagnostic Analytics) 
เป็นการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งท่ีเกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ ท่ีมี 
ความสัมพันธกั์บสิ่งท่ีเกิดขึ้น

4. การวิเคราะห์เพื่อทำานาย (Predictive Analytics) 
เปน็การวิเคราะหเ์พื่อการทำานายสิ่งท่ีนา่จะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมลู
ท่ีได้เกิดขึ้นแล้วกับแบบจำาลองทางสถิติ

5. การวิเคราะห์เพื่อชี้แนะ (Prescriptive Analytics) 
เปน็การวิเคราะหเ์พ่ือพยากรณส์ิง่ท่ีจะเกิดขึน้ ขอ้ดี ขอ้เสยี สาเหต ุ
และระยะเวลาของสิง่ท่ีจะเกิดข้ึน และการใหค้ำาแนะนำาทางเลือก
ต่างๆ ท่ีมอียู่ และผลของแต่ละทางเลือก

6. การวิเคราะหค์ำาและสัญลักษณ์

การพัิฒนาฐานข้อมูลระบบการประเมิน 
ผลกระทบสิ�งแวด่ล้อม

นับต้ังแต่การกำาหนดให้การพัฒนาโครงการท่ีมีผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องจัดทำารายงานการประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. 2535 เปน็ต้นมา รายงานการประเมนิ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ผูช้ำานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม  
(คชก.) ได้กำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม
ให้โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงาน 
ผู้อนุญาตตามกฎหมายจะต้องนำามาตรการนั้นไปกำาหนดเป็น
เง่ือนไขในการสั่งอนญุาต และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ เสนอต่อหนว่ยงานผูอ้นญุาตและสำานกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปน็ประจำาทุกป ี
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจ 
รบัผดิชอบระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย  
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ผูม้สีทิธจัิดทำารายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ซึ่งถูกกำาหนดไว้ให้การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมต้องจัดทำาโดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำารายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบนับต้ังแต่มีประกาศกำาหนดประเภทและขนาด
โครงการท่ีต้องจัดทำารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม  
ต้ังแต่ พ.ศ. 2524 มากกว่า 7,000 ฉบับ โดยจะประกอบไปด้วย
การศึกษาครอบคลุมระบบสิ่งแวดล้อม คือ ทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่า 
ต่อคณุภาพชวิีต นำามาใชใ้นการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  
และกำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกระบุไว้ให้หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมาย 
จะต้องนำามาตรการนั้นไปกำาหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต  
และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อ 
หน่วยงานผู้อนุญาตและสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี ซึ่งมีมากกว่า 4,000 
ฉบับต่อปี

ข้อมูลตามองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับระบบการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท้ัง 3 ส่วนข้างต้นนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อมูล  
Big Data เนื่องจากเปน็ขอ้มลูท่ีมจีำานวนมาก มคีวามหลากหลาย  
และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท่ีสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจะต้องทำาการจัดเก็บขอ้มลู
ให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลระบบการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้เกิดประโยชน์ 
มากท่ีสุด

1. Accredited persons who have right to prepare 
the EIA reports. It is required that the preparation of the 
EIA reports must be carried out by holders of a license to 
prepare the EIA reports.

2. Environmental Impact Assessment Report. 
There are more than 7,000 approved EIA reports since 
the announcement setting types and sizes of projects 
legally required to prepare the EIA reports since 1981. The 
report covers environmental study on physical resources, 
biology resources, value to human utilization and value 
to quality of life. These factors will be used to assess the 
environmental impact to set measures to prevent and 
solve environmental problems and measures to monitor 
environmental impacts.

3. Report results of the implementation of measures 
to prevent and solve environmental problems and 
measures to monitor environmental impacts. Legally 
accrediting agencies have to apply those measures as 
conditions in approving the project. Developers have to 
report annually results of the measure implementation to 
accrediting agencies and the Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning. There are  
more than 4,000 reports each year.

In fo rmat ion  re lated  to  above-ment ioned 
3 components involving the environmental impact 
assessment system can be considered as Big Data due to 
its huge amount, varieties and constant changing. The 
Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning has to organize a systematic data storage 
to develop the database of the environmental impact 
assessment system. The objective is to allow all related 
users to maximize data utilization.
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การพัิฒนาระบบฐานข้อมูล 
ในระบบการประเมินผลกระทบสิ�งแวด่ล้อม

1. ฐานข้อมูลระบบผู้มีสิทธิจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะประกอบด้วยรายชื่ อนิติบุคคล 
ท่ีขึน้ทะเบียนกับสำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม โดยจะแสดงขอ้มลูของความเชีย่วชาญในประเภท
โครงการ ผลงานหรือประสบการณ ์ประวัติการถกูลงโทษหรอื 
พักใบอนุญาต ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ใน 
รูปแบบข้อมูลดิจิทัล จะทำาให้ผู้พัฒนาโครงการท่ีต้องจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูได้ด้วยตนเอง โดยระบบฐานข้อมลูจะต้องสามารถเชื่อมโยง 
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ 
ฐานข้อมลูการเปน็นติิบุคคลได้ด้วย

2. ฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ในรายงานฯ จะประกอบด้วยข้อมูลการศึกษาของระบบ 
สิ่งแวดล้อม ท้ังข้อมลูด้านลักษณะภมูปิระเทศ สภาพภมูอิากาศ 
และคุณภาพอากาศ อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำาผิว ดิน  
อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำาใต้ดิน ทรัพยากรดิน ทรัพยากร 
ป่าไม้และสัตว์ป่า สาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งมีท้ังข้อมูลท่ีเป็น
ประเภทปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ท่ี เป็นข้อมูลในระดับ 
พื้ นท่ี ท่ีทำาการศึกษา ครอบคลุมพื้ นท่ี ท่ัวประเทศ ข้อมูล 
ในระบบจึงมีขนาดใหญ่ การจัดเป็นระบบฐานข้อมูลดิจิทัล  
จะเป็นข้อมูลการสืบค้นท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังในระบบ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
เชิงพื้นท่ีในระดับต่างๆ เชน่ การวางแผนเฉพาะพื้นท่ี การวางแผน 
ระดับจังหวัด และการวางแผนในระดับภาค เป็นต้น ปัจจุบัน 
ขอ้มลูมกีารจัดเก็บท้ังในรูปแบบของเอกสารและรูปแบบดิจิทัลไฟล์  
การใช้ประโยชนจ์ากฐานข้อมลูจึงยังมขี้อจำากัดอยู่มาก

The development of database 
of the environmental impact 
assessment system 

1. Database of accredited persons who have right 
to prepare the EIA reports. It comprises list of juristic 
persons registered with the Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning. It shows information 
regarding specialization in types of project, portfolios or 
experiences, penalty history or suspended licensing period 
and contact information. The information will be kept in 
digital files. Project developers who need to prepare the 
environmental impact assessment reports can examine 
information by themselves. This database can also be 
linked with other government agencies that can verify  
the correctness of juristic person database. 

2. Database of Environmental Impact Assessment 
Report. It comprises information about the study of 
environmental system covering topographic information, 
climate and air quality, hydrology and surface water quality, 
hydrogeology and ground water quality, soil resources, 
forest resources and wild animals and public health. 
There are both primary and secondary information of the 
studying areas covering the whole country. Therefore, data 
in the system is huge. Organizing information into digital 
database will create searchable information that can be 
utilized for the environmental impact assessment system 
and environmental area management at different levels 
such as local planning, provincial planning and regional 
planning. Nowadays, information is kept in both paper 
and digital files but utilization of database is still limited.

ร่ายงานผู้ล้การ่ปัฏิิบัติ้ต้ามีมีาต้ร่การ่ฯ 
เส่นอต่้อหน่วยงานผู้้้อนุญาต้แล้ะส่ำานักงาน
นโยบายแล้ะแผู้นที่รั่พื่ยากร่ธร่ร่มีชุาติ้แล้ะ
สิ่�งแวดล้้อมีเป็ันปัร่ะจำาทุี่กปีั ซ้ึ่�งม่ีมีากกว่า 
4,000 ฉบับต่้อปีั

Developers have to report annually 
results of the measure implementation 
to accrediting agencies and  
the Office of Natural Resources and  
Environmental Policy and Planning. 
There are more than 4,000 reports 
each year.
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3. Database of environmental quality. It is information 
presented in reports of results of the implementation of 
measures to prevent and solve environmental problems 
and measures to monitor environmental impacts covering 
the whole country. The office has huge information 
of environmental quality of all types required by law  
for project developers to monitor such as air quality,  
surface water quality, ground water quality, marine water 
quality and soil quality. There is also information about 
monitoring locations for inspecting environmental quality 
spreading across the country in relation to numbers of 
developing projects. Nowadays, information is kept in both  
paper and digital files but utilization of database is  
still limited.

In order to utilize database of environmental quality 
collected in paper forms, there must be the development 
to manage database of environmental quality from the 
document into the data storage in numbers presenting 
results of environmental quality measurement. The 
database must show monitoring locations of environmental 
quality. The information must be displayed online. The 
notification system should be triggered when it finds 
numbers presenting environmental quality exceeding 
standards in corresponding types of environmental quality 
for the benefit of monitoring the environmental quality.  

If a Data Center about environmental quality of 
Ministry of Natural Resources and Environment can be 
developed, it will contain database of environmental quality 
obtained from reports of results of the implementation of 
monitoring measures on environmental quality coupled 
with database obtained from monitoring of environmental 
quality by other government agencies such as Pollution 
Control Department. Other government agencies will also 
be able to access to such information.

3. ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลท่ีปรากฏ 
ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ จึงทำาให้ 
มีข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกประเภทท่ีได้กำาหนดให้โครงการ
ติดตามตรวจสอบ เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำาผิวดิน  
คุณภาพน้ำาใต้ดิน คุณภาพน้ำาทะเล คุณภาพดิน เปน็จำานวนมาก  
พร้อมท้ังข้อมูลจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กระจายอยู่ท่ัวท้ังประเทศ ตามจำานวนของการพัฒนาโครงการ  
การจัดเก็บข้อมลูคุณภาพสิง่แวดล้อมในปจัจุบนัเปน็การเก็บขอ้มลู 
ในรูปแบบเอกสารและรูปแบบดิจิทัลไฟล์ การใช้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมลูจึงยังมขี้อจำากัดอยู่มาก

ดังนั้น เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมท่ีเก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบเอกสารได้นัน้ จำาเปน็ต้อง
มีการพัฒนาให้เกิดการจัดการฐานข้อมูลคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
จากรูปแบบเอกสารให้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
ตัวเลขแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ัง 
แสดงตำาแหน่งของจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โดยท่ีจะต้องสามารถแสดงผลในรูปแบบออนไลนไ์ด้ และใหร้ะบบ 
สามารถแจ้งเตือนหากพบตัวเลขแสดงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เกินค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ เพื่อใช้
ประโยชนใ์นการเฝา้ระวัง 

หากสามารถพัฒนาให้ฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ท่ีได้จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เช่น  
กรมควบคุมมลพิษ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (Data Center) 
ต่อไป โดยหนว่ยงานของรัฐสามารถเข้าถึงข้อมลูดังกล่าวได้
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การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ�งแวด่ล้อมในการบริหารจัด่การ
คุณภาพิสิ�งแวด่ล้อม

การใชป้ระโยชนจ์ากฐานข้อมลูท้ังสามองค์ประกอบดังกล่าว 
ข้างต้น จำาเป็นต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
เช่น รูปแบบการวิเคราะห์เพื่อทำานาย (Predictive Analytics)  
ท่ีเปน็การนำาข้อมลูมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู
ท้ังระบบฐานข้อมูลย่อยท่ีต้องเช่ือมโยงกัน และการเชื่อมโยง 
ข้อมูลกับหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น  
กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในระดับจังหวัด (สำานักงาน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัด) โดยท่ีจะต้องสามารถ 
แสดงผลในรูปแบบออนไลน์ได้ เพื่อกำาหนดแผนการพัฒนา 
และมาตรการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับปัญหา 
ในเชิงพื้นท่ี เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด หรือ 
เชิงรายสาขาประเภทโครงการ เช่น การทำาเหมอืงแร่ การพัฒนา
ปโิตรเลียม และการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เปน็ต้น

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว นอกเหนือจาก
การใช้งานตามภารกิจของ สผ. และผูท่ี้อยู่ในระบบการประเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว หน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีมีภารกิจ 
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุม
มลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เปน็ต้น หนว่ยงานท่ีกำากับดูแลการพัฒนาโครงการ  
เช่น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมทางหลวง เป็นต้น และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการกำาหนด
นโยบาย หรือแผนการดำาเนนิการของหนว่ยงาน

จากการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลระบบการประเมิน 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมท่ีได้รับการพฒันา ถือได้ว่าเปน็การยกระดับ 
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล  
อันจะนำาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีระบบการทำางานและ
ขอ้มลูเช่ือมโยงกันระหว่างหนว่ยงานของรฐัอยา่งมัน่คงปลอดภัย
มีประสิทธภิาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมท้ังประชาชน
ได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบ 
การดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้ เมื่อเกิดการเช่ือมโยง 
การทำางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะทำาให้เกิดการพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการทำางานแบบบูรณาการ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐตาม พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล

Utilization of environmental impact 
assessment system database in 
environmental quality management

The utilization of database from the above-mentioned 
3 components requires data analytics such as the predictive 
analytics which will be the linkage of information to find 
the relationship of information in sub-database system, the 
linkage of accrediting agencies and other related agencies 
such as Pollution Control Department and provincial 
agencies (Provincial Office of Natural Resources and 
Environment). The information must be displayed online to 
set plan for development and measures on environmental 
management that respond to local problems such as 
environmental management at provincial level or types 
of project such as mining, petroleum development and 
industrial operations. 

In addition to ONEP and other individuals related 
to environmental impact assessment system, utilization 
of such database will benefit other government agencies 
tasked with missions to manage environmental quality 
such as Pollution Control Department, Department of 
Environmental Quality Promotion and local government 
organizations. The database will also benefit project 
development supervisory agencies such as Department 
of Primary Industries and Mines, Department of Industrial 
Works and Department of Highways and other agencies 
needed environmental information to set the policy or 
operational plans.

Utilization of the developed database of the 
environmental impact assessment system is the upgrading 
of the public administration and services to the digital 
system, which will lead to the digital government equips 
with secure, safe, effective, fast, disclosable and transparent 
working system and information linkage among different 
government agencies. The general public will have more 
convenience in getting services and they will be able to 
inspect the operation of government agencies. When the 
works of government agencies are linked, it will lead to 
the country’s development in the same direction, creating 
integrated works among government agencies in line with 
the Digital Government Act.  
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สรุป
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบฐานข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นดิจิทัลไฟล์  
ทำาใหส้ามารถสบืค้นและเขา้ถึงข้อมลูเพือ่ประโยชนใ์นการศกึษา
เพื่อจัดทำารายงาน การกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีกำาหนด การเฝ้าระวังคุณภาพสิง่แวดล้อมจากการดำาเนิน
โครงการต่างๆ และการใช้ประโยชนเ์พือ่พฒันาระบบการประเมนิ 
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์ ข้อมูล 
เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ การดำาเนนิการดังกล่าว
จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ 
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และการจัดการข้อมูลเพื่อบูรณาการ 
กับหนว่ยงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วย
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Conclusion
The development of environmental impact 

assessment database into digitalized files will provide 
convenience in data searching and access to information 
for studying in preparation of the report, supervising, 
implementing measures and monitoring environmental 
quality from the development of various projects. The 
database will also be useful for the development of 
environmental impact assessment system and utilization 
for other environmental administration and management. 
Such operation will bring effective environmental 
management in Thailand and useful to the promotion 
and maintenance of environmental quality and health 
of the people and the public interest. This will be in 
accordance of the spirit of the Promotion and Conservation 
of National Environmental Quality Act, B.E. 2535 and the 
data management for integration of government agencies 
under the policy “Thailand 4.0”.
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สิ�งแวดล้อมและมลพิษ
Environment and Pollution

Perspective on 
conservation 
and sustainable development of old city 
by Associate Professor Nattawut Preyawanit, Ph.D.

มุมมองการอนุรักษ์และพั็ฒนาพ้ื็นที่เมืองเก่าอย่างยั่งยืน
กับ รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์

Editorial Boardโดย กองบรรณาธิิการ

เมืองเก่าเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา
ท้ังทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โบราณคดี เป็น
รากฐานท่ีสำาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ อันควรค่า 
แก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าภาคภูมิใจ  
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้  จึงขอนำาเสนอ 
มุมมองการอนุรักษ์และพัฒนาพื้ นท่ีเมืองเก่าอย่างยั่งยืน  
โดยกองบรรณาธิการได้มีโอกาสพูดคุยกับรองศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐวุฒ ิปรยีวนติย์ อาจารย์ประจำาภาควิชาการออกแบบและ 
วางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หัวหน้าโครงการจัดทำาแผนแม่บทและผังแม่บท 
การอนรัุกษ์และพัฒนาบรเิวณเมอืงเก่าราชบุร ีซึง่ได้ใหค้วามรูแ้ละ 
เล่าถึงแนวทางการฟื้ นฟูเมืองเก่าเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลง
และนำาไปสู่การพัฒนาเพื่อความเปน็เมอืงท่ียั่งยืน

Old city is the cultural heritage inherited from the 
past in term of art, culture and archaeological history. It is 
the cornerstone of the country’s cultural heritage, worthy 
for conservation. It should also be promoted as a proud 
learning site. Nature and Environment Journal presents 
perspective on conservation and sustainable development 
of old city. The Editorial Board talks with Associate Professor 
Dr. Nattawut Preyawanit, a lecturer at Department of Urban 
Design & Planning, Faculty of Architecture, Silpakorn 
University. He is the head of the project of drafting a master 
plan on conservation and development of Ratchaburi  
Old City. He offers knowledge and talks about the direction 
of old city restoration to cope with changes that will  
lead to sustainable urbanization.
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อนุรักษ์เม่องเก่าพิร้อมกับการพัิฒนา 
นับต้ังแต่ พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน มีเมืองเก่าท่ีได้รับ 

การประกาศเขตพื้ น ท่ีตามมติคณะรัฐมนตรี  และตาม
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมอืงเก่า พ.ศ. 2546 รวมท้ังสิ้น 27 เมอืง  
ได้แก่ เมืองเก่าน่าน เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำาปาง  
เมืองเก่ากำาแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่า
นครศรีธรรมราช เมืองเก่าสงขลา เมืองเก่าลำาพูน เมืองเก่าแพร่  
เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่า
เชียงราย เมืองเก่าสุพรรณบุรี เมืองเก่าระยอง เมืองเก่าบุรีรัมย์  
เมืองเก่าตะก่ัวป่า เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าตาก เมืองเก่า
นครราชสีมา เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าสุรินทร์ 
เมอืงเก่าราชบุรี เมอืงเก่าภเูก็ต และเมอืงเก่าระนอง

การออกแบบผังเมืองเก่าพร้อมกับการพัฒนาเมือง เป็น
เรื่องละเอียดอ่อนท่ีสำาคัญและต้องดำาเนินการอย่างรอบคอบ  
รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุฒ ิปรยีวนติย ์อธบิายว่า “...ในชว่ง 2 ปี 
ท่ีผา่นมา เราทำางานเร่ืองผงัเมอืงเปน็หลัก โดยเปน็โจทยเ์ก่ียวกับ
เมอืงเก่า เปน็การปรับแผนผงัเมอืงพร้อมไปกับเรื่องการอนรุักษ์ 
และใส่แนวคิดเพิม่เขา้ไปคือ Smart City ซึ่งตอนนีก้ำาลังเปน็เรื่อง
ท่ีรฐับาลกำาลังผลักดันเพื่อนำาไปสูเ่ศรษฐกิจดิจิทัล เพราะในอดีต  
ถ้าพูดถึงเร่ืองการอนุรักษ์เมืองเก่า คืออนุรักษ์อย่างเดียวจริงๆ  
ไมแ่ตะต้องเลย

...แต่ปัจจุบันจากการทำางานร่วมกับสำานักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โจทย์คือ
ใช้คำาว่าอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กัน เพราะฉะนั้น การอนุรักษ์
มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนอยู่แล้ว ดำาเนินการโดยกรมศิลปากร แต่ 
คำาว่าพัฒนานั้นต้องมาตีความหมายกันว่าจะไปในทิศทางไหน  
ต้องมีการต้ังเกณฑ์ไว้ว่า ตัวโบราณสถานและสถาปัตยกรรม 
ท่ีทรงคุณค่าหรือสิ่งท่ีเป็นมรดกของเมืองนั้นต้องมีชีวิตด้วย  
คนสามารถเข้าไปทำากิจกรรมหรืออยู่ตรงนั้นได้ ซ่ึงตรงนี้  
เป็นแนวความคิดเพ่ือท่ีจะไม่ให้เป็นการอนุรักษ์อย่างเดียว แต่
เปน็การพัฒนาควบคู่กันไป...

Old city conservation with its 
development

Since 2005 until now, there are a total of 27 old cities 
listed as specific areas in accordance with the Cabinet’s 
resolution and the Prime Minister Office’s Regulation 
for conserving and developing the cities of Ratanakosin 
and Old Cities B.E. 2546. These old cities are Nan  
Old City, Chiang Mai Old City, Lampang Old City,  
Kamphaeng Phet Old City, Lop Buri Old City, Phimai  
Old City, Nakhon Si Thammarat Old City, Songkhla  
Old City, Lamphun Old City, Phrae Old City, Phetchaburi 
Old City, Chanthaburi Old City, Pattani Old City, Chiang Rai  
Old City, Suphan Buri Old City, Rayong Old City, Buri Ram 
Old City, Takua Pa Old City, Phayao Old City, Tak Old City, 
Nakhon Ratchasima Old City, Sakon Nakhon Old City,  
Satun Old City, Surin Old City, Ratchaburi Old City,  
Phuket Old City and Ranong Old city.

Old city design with urban development is a delicate 
topic that must be handled carefully. Associate  Professor 
Dr. Nattawut Preyawanit explains that “… Over the past 
2 years, we have worked mainly on city planning. It is 
the issue of old city that requires an adjustment of city 
planning along with the conservation. So we have to add 
the concept of Smart City, which the government is now 
pushing for the transformation into digital economy. In the 
past, when we talked about old city conservation, it was 
purely the conservation without touching on other aspects.

… From our work with the Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning (ONEP), nowadays 
the issue is about conservation along with development. 
The conservation has been implemented under clear rules 
governed by Fine Arts Department but the development 
aspect is needed an interpretation for the direction of the 
development. There must have a criterion that historic sites 
and valuable architecture or city heritage must be alive. 
People should be allowed to organize activities at the sites. 
This is the concept to create not only the conservation  
but also the development in parallel …
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การศึกษาเม่องเก่าราชบุรี
เมืองเก่าราชบุรีสันนิษฐานว่าน่าจะเจริญข้ึนในช่วงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 15 เป็นเมืองท่ีมีความเป็นมาและพัฒนาการ
ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และการต้ังถ่ินฐาน
มายาวนาน ส่งผลให้ในพื้นท่ีเมืองเก่าราชบุรีมีแหล่งมรดก 
ทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสำาคัญหลายแหง่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์  กล่าวถึง 
การทำางานท่ีเมอืงเก่าราชบุรว่ีา “...ราชบุรใีนเขตเมอืงเก่ามสีภาพ
ค่อนข้างซบเซา ท้ังตลาดราชบุรี ท้ังวัดมหาธาตุ ซึ่งสมัยก่อน 
มีผู้คนคึกคักมาก แต่ต่อมาความเจริญได้ไปอยู่บริเวณรอบนอก
เมอืง ดึงคนออกไปนอกพื้นท่ีเมอืงเก่า ทำาใหต้ลาดเก่าๆ เริม่ซบเซา  
ไมม่คีน และหายไป สง่ผลทางด้านเศรษฐกิจก่อนเปน็อันดับแรก  
และส่งผลทางสังคมตามมา ซึ่งอย่างหนึ่งท่ีเห็นในเมืองเก่าจะมี 
ผู้สูงอายุเยอะ ไม่ค่อยได้เห็นเด็กๆ หรือหนุ่มสาว เพราะงาน
และสถานท่ีทำากิจกรรมต่างๆ ย้ายไปอยู่ข้างนอก ทำาให้เห็นว่า  
ด้านสถาปัตยกรรมมรดกเมืองนั้นดีอยู่แล้ว แต่จะทำาอย่างไร 
ให้มีความคึกคักกลับมา ไม่ใช่ทางด้านกายภาพเพียงอย่างเดียว  
ต้องมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความคึกคักด้วย จึงเป็นท่ีมา 
ของแนวคิดในการอนรุักษ์และพัฒนาควบคู่กันของราชบุรี...”

The study of Ratchaburi Old City
Ratchaburi Old City is assumed to be developed in the 

late 15th Buddhism century. It is a city with development on 
the aspects of history, society, culture and inhabitation for 
a long time, consequently Ratchaburi Old City owns many 
important natural and cultural heritage sites.

Associate Professor Dr. Nattawut Preyawanit talks 
about work at Ratchaburi Old City that “… Areas inside 
Ratchaburi Old City, including Ratchaburi market and 
Wat Mahathat, are sluggish. It used to be a bustling city 
with many people. The prosperity has moved out to the 
outskirts of the city. People have moved out of the old city 
so the old market was inactive without buyers and later 
the market disappeared. This change has affected first 
the city economy, and later the social impact has been 
noticed. Apparently, there are many elderly in the old city 
but not many of children or young adults because works 
and places to do various activities have moved out of the 
old city. In term of architectural structure, the city heritage 
is in good condition but it is the question of how to draw 
back the energy to this section of the city. This is not 
about the physical development but it needs activities to 
create the enthusiasm. This is the origin of the concept of 
conservation together with development for Ratchaburi …” 
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“Ratchaburi Old City, under the announcement of  
the Committee on Conservation and Development of the 
Cities of Ratanakosin and Old Cities dated 12th May 2017, 
has a total area of 1.57 square kilometers. Significant 
components of Ratchaburi Old City comprise city walls, 
moats and city gates. Currently, there are two sites of city 
walls and moats that were built at different eras situated 
on each side of Mae Klong River. There are forts on the 
east of Mae Klong River. Documented evidence indicates 
that there are 6 forts and 6 gates but currently the trace 
of fort remained only in 2 areas including a fort on the 
corner of the southeast wall and a fort in the middle 
of the south wall. There are 2 important destinations 
in Ratchaburi including Wat Mahathat Worawihan 
Ratchaburi and the Ratchaburi City Pillar Shrine. There 
are 2 essential and valuable districts. They are the old 
trading district on the west bank of Mae Klong River 
and Rong Chang Market old trading district. Moreover, 
Ratchaburi Old City also covers Mae Klong River and 
areas along both banks of Mae Klong River as the natural 
component of the old city.”

“เมืองเก่าราชบุรี  ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมอืงเก่า ประกาศเมื่อวันท่ี 12  
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มพีื้นท่ี 1.57 ตารางกิโลเมตร องค์ประกอบ
เมืองท่ีสำาคัญของเมืองเก่าราชบุรี ประกอบด้วย กำาแพงเมือง  
คูเมือง และประตูเมือง ซึ่งในปัจจุบันมีกำาแพงเมืองและคูเมือง
ด้วยกัน 2 บริเวณ โดยสร้างกันคนละยุคสมยัและอยู่กันคนละฝั่ ง 
ของแม่น้ำาแม่กลอง มีป้อมต้ังอยู่ทางฝั่ งตะวันออกของแม่น้ำา 
แมก่ลอง จากหลักฐานทางด้านเอกสารท่ีกล่าวว่า มปีอ้ม 6 ปอ้ม  
และประต ู6 ประต ูปจัจุบันพบว่ามร่ีองรอยของปอ้มเหลืออยูเ่พยีง  
2 ป้อม คือ ป้อมทางด้านมุมกำาแพงทิศตะวันตกเฉียงใต้  
และป้อมกลางกำาแพงทางด้านทิศใต้ ท่ีหมายตาท่ีสำาคัญของ 
เมืองราชบุรีมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี  
และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดราชบุรี ส่วนย่าน/บริเวณ 
ท่ีสำาคัญและมีคุณค่าของเมืองมี 2 บริเวณ คือ ย่านการค้าเก่า
ริมแม่น้ำาแม่กลองฝั่ งตะวันตก และย่านการค้าเก่าตลาดโรงช้าง  
นอกจากนี้ เมืองเก่าราชบุรี ยังมีแม่น้ำาแม่กลอง และพื้นท่ี 
ริมสองฝั่ งแม่น้ำาแม่กลอง เป็นองค์ประกอบทางด้านธรรมชาติ 
ของเมอืงเก่าอีกด้วย”
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กรอบวิธีคิด่ในการวางผังเม่องเก่า 
พิร้อมกับการพัิฒนา

เขตพ้ืนท่ีท่ีจะได้รับการประกาศเป็นพื้นท่ีเขตเมืองเก่า  
ต้องมีคุณลักษณะสำาคัญในด้านต่างๆ ท่ีใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาคัดเลือก อาทิ ด้านสุนทรียภาพและคุณค่า 
ทางศลิปะ ด้านตัวแทนอาคารรูปแบบทางศลิปะสถาปตัยกรรม  
ด้านความหายากหรือสิ่งก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษ ด้าน 
ความสำาคัญทางประวัติศาสตร ์ ด้านความสำาคัญทางวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของผูค้น 

รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุฒ ิปรยีวนติย์ กล่าวถึงกรอบวิธคิีด 
ในการทำางานว่า “...อันดับแรกต้องพูดถึงเร่ืองการอนุรักษ์ก่อน  
ซึ่งในสมัยก่อนเวลาคิดจะอนุรักษ์นั้น จะอนุรักษ์เฉพาะด้าน
สถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ตอนนี้เป็นมิติใหม่ของทางรัฐบาล 
ท่ีบอกว่า เวลาอนรุกัษ์ต้องทำาตลอดท้ังพื้นท่ีเมอืง นัน้หมายถึงว่า  
รวมอาคารโบราณสถานและอาคารประกอบโบราณสถานด้วย  
คืออันนี้เป็นตัวเริ่มต้น โดยให้มาดูท่ีขอบเขตผังเมืองก่อน ซึ่ง 
มีท้ังสองฝั่ งของแม่น้ำาแม่กลอง มีพื้นท่ีของทหารกับฝั่ งท่ีเป็น
ตลาดมขีอบเขตท่ีชัดเจนในการอนรุักษ์

...ดังนัน้จึงต้องดท้ัูงด้านทางวัฒนธรรมท่ีมคีณุค่า พร้อมกับ 
การดูโดยรอบๆ ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน วิธีการอนุรักษ์ 
ตามหลักการคือ การควบคุมอย่างเดียวให้เป็นไปตามรูปแบบ  
แต่พอได้ลงไปในพ้ืนท่ีจริงๆ นั้น ได้เจอปัญหาค่อนข้างเยอะ  
เพราะหลักการของการอนุรักษ์เมืองเก่า คือ การผลักดันให้คน
ออกไป ใหก้ารจราจรนอ้ยลง ใหค้นใช้อาคารเก่าๆ นอ้ยลงท่ีสุด  
มีการแตะต้องน้อยท่ีสุด แต่เรื่องท่ีจะพัฒนาควบคู่ไปนั้น ต้อง
ทำาใหเ้มอืงมชีีวิต มคีวามคึกคัก ผูค้นได้กลับเข้ามาทำากิจกรรมอีก  
ดังนั้น ทำาใหต้้องหาจุดก่ึงกลางของความขัดแย้งใน 2 ข้อนี ้

. . . โดยการใช้ วิธีดูแลในส่วนของโบราณสถานหรือ
สถาปัตยกรรมท่ีทรงคุณค่าให้คงไว้มีสภาพดีเหมือนเดิมตาม 
หลักการ และฟื้ นฟู สร้างกิจกรรมขึ้นมาภายในขอบเขตท่ีจำากัด  
เพ่ือให้ชาวบ้านอยู่ได้ และในส่วนการพัฒนา ใช้วิธีการเสนอ
เข้าไปและประชุมร่วมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกับชาวบ้านในพื้นท่ี 
ถึงความเป็นไปได้ อย่างเช่น เรื่องการลดปริมาณการจราจร  
และปดิการจราจรเปน็บางเวลา หรือปดิการจราจรเปน็เส้นทาง 

...ซึ่งทุกโครงการท่ีจะเข้าไปลงมือทำานั้น ต้องอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านในพื้ นท่ีอย่างแท้จริง 
จนได้แผนในการดำาเนินงาน และเมื่อลงมือดำาเนินการจริง  
เรื่ องท่ีสำาคัญมากอีกเรื่ อง คือ เรื่ องการบริหารจัดการ ซึ่ง 
ทางการดำาเนินงานอนุรักษ์ในจังหวัดราชบุรี ได้เสนอไป 2 ส่วน  
คือ โครงสร้างแบบเดิม และโครงสร้างแนวนอน ซึ่งเป็น 
การมส่ีวนร่วมอยา่งชดัเจนของปราชญช์าวบา้น นกัวิชาการชุมชน  
หอการค้า วิสาหกิจเพ่ือสงัคม และศลิปนิในท้องถ่ินขบัเคล่ือนเอง”

Conceptual frameworks for old city 
planning along with development

Areas that will be announced as the old city must have 
specific characteristics that are criteria for consideration 
such as aesthetics and artistic value, buildings reflecting 
architectural arts, the rarity or buildings with unique 
characters, the historical significance, cultural significance 
and way of life of local people. 

Associate Professor Dr. Nattawut Preyawanit says 
about the conceptual framework that “… The first thing to 
discuss is the conservation. In the past, the conservation 
meant only to architectural conservation. Now, it is the 
new dimension of work as the government requires that 
the conservation must be carried out for the whole city 
which includes ancient sites and buildings in those sites. 
This is the starting point. We have to see the boundary 
delineation of the city plan which covers both sides of  
Mae Klong River. There are the military area and the market 
so this project has a clear conservation boundary.

… Therefore, we must look at valuable cultural aspects 
and surrounding areas to ensure the conservation moves 
in the same direction. The principle of conservation is to 
control work to be in line with the set pattern. But when we 
get into actual work sites, there are many problems. This 
is because the principle of conserving old city is to push 
people out, cut traffic, minimize building utilization and 
the least touching. However, when taking into account the 
issue of parallel development which aims toward making 
alive the city and bring back the enthusiasm and allowing 
people to hold activities in the city, it is necessary to find 
the middle point of these 2 conflicting issues.  

… The conservation has applied methods to maintain 
ancient site or valuable architecture to their good 
conditions based on the principle while restoring and 
creating activities within the limits to allow villagers to 
live in the area. Regarding the development, we have 
proposed to jointly meet with villagers to find possible 
agreed solutions such as the issue of cutting traffic, closing 
traffic occasionally and closing some routes.       

… In all projects that I have worked, we truly need 
participation from local people until we get the operational 
plan. When we get to the actual plan implementation, 
there is another essential issue about the administration 
and management. Regarding the conservation in 
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แนวคิด่ “Green Network” กับพ้่ินที� 
สีเขียวในเม่อง

ปจัจุบัน “Green Network” มคีวามสำาคัญต่อทุกภาคส่วน 
ต้องมกีารส่งเสริม ใหค้วามรู้ และช่วยพัฒนาผูม้สี่วนได้เสียอ่ืนๆ  
โดยนำาหลักการการพัฒนาท่ียั่งยืนไปใช้ด้วย ซึ่ งจะทำาให้  
เพิม่ประสทิธภิาพของการใช้ทรพัยากรและพลังงานในภาพรวม
ของประเทศได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์  กล่าวถึง 
แนวความคิด “Green Network” ว่า “...เปน็เรื่องท่ีคิดไว้อยู่แล้ว
สำาหรับเมอืงเก่า เพราะเมอืงเก่าทุกเมอืงนั้นมปีญัหาคล้ายๆ กัน  
คือ มพีื้นท่ีสเีขยีวค่อนขา้งนอ้ย เพราะว่าตัวเมอืงไมไ่ด้ออกแบบมา 
เพื่อท่ีจะรองรับพื้นท่ีสีเขียวแบบเมืองสมัยใหม่ และท่ีสำาคัญ  
มีการกระจุกตัวของชาวบ้านในแนวราบเยอะมาก ท้ังตัวอาคาร
หอ้งแถว หรือบ้าน

...ดังนั้นเมื่อต้องการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในเมือง เราจึง 
ใช้แนวคิด Smart City เข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ  
Smart Environment ท่ีจังหวัดราชบุรีค่อนข้างโชคดี เพราะ 
มีพื้นท่ีริมแม่น้ำาบริเวณเข่ือนรัชชประภา ซึ่งจริงๆ แล้วพื้นท่ี 
สีเขียวในเมอืงนั้นหาได้ค่อนข้างยาก

...อีกแนวคิดหนึ่งในการนยิามพื้นท่ีสีเขียวขึ้นใหม ่คือ หาก
เปดิโอกาสใหพ้ื้นท่ีสเีขยีวเปน็พื้นท่ีทับซอ้นกับพื้นท่ีในความดแูล
ของหน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานเอกชน ถ้าเกิดขึ้นได้ ต้ังนิยาม
ใหม่ได้ วัดก็เป็นพื้นท่ีสีเขียว และหน่วยงานราชการในพื้นท่ี 
เมืองราชบุรีนี้ก็เป็นพื้นท่ีสีเขียว ในภาพรวมแล้วจะได้ (พื้นท่ี 
สีเขียวเพิ่มขึ้น) เยอะมาก จากนั้นจัดทำาแผนท่ีการใช้พื้นท่ีต่างๆ  

Ratchaburi province, there are 2 proposals including 
traditional structure and horizontal structure. There 
is a clear participation of local wise men, community 
academics, chamber of commerce, social enterprises and 
local artists to help drive the conservation.”

“Green Network” concept and 
green space in the city

Currently, “Green Network” is important to all parties 
to promote, educate and help develop other stakeholders 
to apply sustainable development principle. This will help 
increase the country’s overall efficiency of resource and 
energy utilization. 

Associate Professor Dr. Nattawut Preyawanit shares  
his opinion about “Green Network” that “… It is the issue for 
old city because all old cities encounter a similar problem 
of lacking green spaces. This is because the city plan design 
did not provide spaces for green areas like a modern city. 
Another significant aspect is that there is the concentration 
of horizontal buildings such as shop houses and houses.

… When we want to add green space in the city, we 
have applied Smart City concept. One element of the 
concept is Smart Environment. Ratchaburi is quite lucky 
in its geography having spaces at the river banks near 
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เป็นพื้นท่ีสีเขียว เชื่ อมโยงด้วยเส้นทางสัญจรจนกลายเป็น 
เครือข่ายพื้นท่ีสีเขียวท้ังเมอืง

...อีกปัจจัยท่ีทำาให้เครือข่ายพื้นท่ีสีเขียวในเมืองประสบ 
ผลสำาเร็จ คือ แนวคิด Complete Street หรือถนนสมบูรณ์  
เป็นการลบล้างเส้นแบ่งระหว่างคนเดินกับรถ ให้สามารถ 
ใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีของถนนได้เต็มท่ี เป็นพื้นท่ีสัญจร พื้นท่ี
ทางสังคม พื้นท่ีกิจกรรมต่างๆ และการเพ่ิมต้นไม้ หรือ Street 
Furniture อ่ืนเข้าไป เช่น ม้านั่ง โต๊ะ เสาไฟฟ้า ท่ีกลมกลืน 
กับสภาพพื้นท่ี ทำาใหพ้ื้นท่ีสีเขียวมกีารใช้ประโยชนไ์ด้เหมาะสม
มากขึ้น”

การอนุรักษ์เม่องเก่าราชบุรี 
กับการท่องเที�ยว

ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีแหล่งประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท่ีสำาคัญหลายแห่ง ส่วนใหญ่เกาะกลุ่มอยู่ในพื้นท่ี
เทศบาลเมอืงราชบุรี ท้ังท่ีเปน็โบราณสถาน อาคาร และสถานท่ี 
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน รวมถึง 
เป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของเมืองเก่าราชบุรี ซึ่งคงคุณค่าและ 
ความสำาคัญของแหล่งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์  กล่าวถึง 
เรื่องการท่องเท่ียวในตัวเมืองเก่าจังหวัดราชบุรีว่า “...เรื่อง 
การท่องเท่ียวนัน้มคีนพดูมาโดยตลอดว่า (ราชบุร)ี เปน็เมอืงผา่น  
คนส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวในจังหวัดราชบุรีนั้นจะไปเท่ียวท่ีสวนผึ้ง  
เมืองเก่าตรงจุดนี้อาจจะมีนักท่องเท่ียวแวะเข้าไปยังตลาดเก่า  
หรือไปรับประทานอาหารอร่อยๆ ท่ีตลาดสนามหญ้า แต่ถ้า 
จะให้เป็นเมืองท่องเท่ียวแบบ Full Scale เพ่ือการพักค้างคืน 
คงเปน็ไปได้ยาก

Ratchaprapa Dam. Actually, it is difficult to find green 
space in the city.

… Another concept is to give a new definition for the 
green space by allowing the green space to be overlapping 
spaces with areas under supervision of other agencies or 
private sectors. Under this new definition, temple can be 
the green space and government agencies in Ratchaburi 
can be counted as green spaces. Therefore, the overall 
green space will increase significantly. Later, we do the 
mapping of green spaces which link by thoroughfare to 
create the green space network for the whole city. 

… Another factor to bring the success of the city’s 
green network is the Complete Street concept. This is to 
remove the boundary of path for pedestrians and cars so 
the road can be fully utilized to be pedestrian path, social 
space and activity space. By adding trees or other street 
furniture such as benches, tables, lamp poles that blend 
into the environment will help make green space more 
suitable for utilization.”

Conservation of Ratchaburi  
Old City and tourism

Ratchaburi is an old city with many significant  
ancient historic and cultural sites the concentrated in 
Mueang Ratchaburi Municipality. These are ancient sites, 
buildings and places with unique local architecture.  
These factors are foremost components that allow 
Ratchaburi Old City to maintain its value and significance 
as the natural and cultural heritage site.

Associate Professor Dr. Nattawut Preyawanit says 
about tourism in Ratchaburi Old City that “… Regarding 
tourism, people always say that Ratchaburi is a city tourists 
can travel pass without stopping. People visiting Ratchaburi 
province usually go to Suan Phueng district. They may stop 
at the old market inside the Old City or tasting delicious 
food at Sanam Ya market. It is rare to see tourists travel 
full scale inside the city or staying in the city. 

… There should be some activities to lure tourists  
to stay overnight. So many festivals have been proposed 
such as Chinese New Year festival and tribal festivals. 
However, a regular activity hold every Fridays, Saturdays 
and Sundays is the market, which called “Koi Kee market”, 
at the bank of Mae Klong River, in front of the old market.  
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เอกสารอ้างอิง: 
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธิรรมชาติและสิ�งแวดล้อม. (2559). เม่องเก่าราชบุรี. ส่บค้นจาก http://oldtown.onep.go.th/oldCity.

...ต้องมีอะไรบางอย่างจูงใจให้นักท่องเท่ียวมาพักค้างคืน  
ก็มีการคิดเยอะแยะมาก เช่น เทศกาลแสงสี เทศกาลตรุษจีน  
เทศกาลชนเผ่า  แต่ ท่ี จัดเป็นประจำ า  คือ ตลาดนัดท่ีอยู่  
ตรงรมิแมน่้ำาแมก่ลอง หนา้ตลาดเก่า หรอืท่ีเรยีกว่า “ตลาดโคยก๊ี”  
มีทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ แต่ว่าในอนาคต กิจกรรม
ท่ีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในพื้นท่ีอยากทำา คือ ทริปปั่ นจักรยาน  
ทริปล่องเรือดูโบราณสถานต่างๆ ท่ีเป็น Unseen และอีกเรื่อง 
ท่ีนา่สนใจนั้นเชื่อมโยงกับ MICE City

...ราชบุรีเป็นศูนย์กลางราชการ ถือว่าเป็นเมืองหลวง 
ของจังหวัด ราชการต้องมาประชุม นกัเรยีนต้องมาสอบ คือ ถ้าม ี
การจัด Event ในเมืองราชบุรี ก็จะดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาได้ อันนี้ 
ก็ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนท่ีอยากเพิ่มเติม คือ ในจังหวัดราชบุรีนั้น  
ระบบขนส่งมวลชนยังน้อยมาก ดังนั้น งานท่ีต้องเสริมเข้าไป 
ในแผนแม่บท คือ การทำาระบบขนส่งมวลชนให้ดีข้ึน เพื่อให้ 
คนได้เข้าถึงพื้นท่ีเมอืงเก่าราชบุรีโดยสะดวก...”

การอนุรักษ์และพัฒนาพื้ นท่ีเมืองเก่าอย่างยั่งยืนนั้น 
ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี รวมถึง 
การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองเก่าท่ีมีลักษณะพิเศษหรือ
โครงสร้างเฉพาะทางกายภาพไว้อย่างเหมาะสม โดยท่ียังคงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ด้ังเดิมของวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ 
ยุคสมยัท่ีเปล่ียนผา่นได้อย่างยั่งยืน

In the future, entrepreneurs in the area want to offer 
services such as a bike trip and a boat trip to see Unseen 
ancient sites. Another interesting issue is to create  
the connection with MICE City.

… Ratchaburi is the center of government agencies, 
the province’s capital as civil servants have to join meetings 
while students have to take examination in the city. If 
there is an event, it will draw these groups of people to 
participate. I would like to add that Ratchaburi province 
still lack of sufficient public transportation. Therefore, 
another work to add into the master plan is better public 
transportation system to provide convenience for people 
accessing to Ratchaburi Old City …”

The conservation and sustainable development of 
old city will require cooperation from local government 
agencies. The conservation and development of  
old city with special character or unique physical  
structure should be carried out in appropriate way by 
maintaining identities of original culture to sustainably 
coexist with the changing era. 
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น้ำาตกธารารักษ์ 
ต้นแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ�งแวดล้อมธิรรมชาติ

น้ำาตกธารารักษ์ สายน้ำาเพ่ิ�อชีวิต
น้ำาตกธารารักษ์ เป็นแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำาตก  

1 ใน 263 แหล่งธรรมชาติอันควรอนรุักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 ต้ังอยู่ในท้องท่ีบ้านเจดีย์โคะ  
ตำาบลมหาวัน อำาเภอแมส่อด จังหวัดตาก หา่งจากอำาเภอแมส่อด  
ไปตามทางหลวงหมายเลข 1090 ประมาณ 26 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใน 
ลุ่มน้ำาย่อยน้ำาตกธารารักษ์ ลุ่มน้ำาหลักแมน่้ำาสาละวิน เปน็น้ำาตก
ท่ีมีคุณค่าสูง และองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มี 
ความพิเศษเฉพาะตัว มีลักษณะเป็นท่ีราบลอนลาดท่ียกตัวสูง
ขึ้นจากพื้นราบเชิงเขา จุดสูงสุดของลุ่มน้ำาอยู่บนยอดเขาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีความสูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง
ประมาณ 862 เมตร หน้าของน้ำาตกสูงจาก 
ระดับน้ำาทะเลปานกลางประมาณ 640 เมตร  
และมีลำาห้วยเป็นต้นกำาเนิดของน้ำาตก โดย 
น้ำาในห้วยเป็นน้ำาท่ีผุดขึ้นมาในลักษณะของ
ตาน้ำาผุด ไหลซึมออกจากใต้ดิน หรือคือ 
น้ำาบาดาล ท่ีมีต้นทางของสายน้ำาอยู่ภายนอก
ลุ่มน้ำา ซึ่งน้ำาท่ีถูกกักเก็บไว้ตามโพรงหินใต้ดิน
จะไหลรวมเข้ามาผุดในพื้ นท่ีลุ่มน้ำา ท้ังนี้   
เนื่ องจากสภาพทางธรณีวิทยาเป็นหินปูน 
และแหล่งน้ำาใต้ดิน จึงสง่ผลใหน้้ำาตกธารารักษ์ 
มีน้ำ า ไหลตลอดท้ังปี  โดยจะมีปริมาณน้ำา 
มากน้อยแตกต่างกันตามฤดูกาล อีกท้ังมีพื้นท่ีป่าชุมชนท่ียังคง
ความอุดมสมบูรณ์ ด้วยสังคมพืชป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ผสมไผ่ และด้วยสภาพพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  
ประกอบกับน้ำาตก สามารถมองเห็นไ ด้จากระยะไกล  
จึงทำาให้น้ำาตกธารารักษ์มีทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ของพื้นท่ี 
สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถมองเห็นได้จาก 
ถนนสายแมส่อด-อุ้มผาง

ชุมชนใช้ประโยชน์น้ำ าจากน้ำ าตกธารารั ก ษ์  เพื่ อ 
การเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้น้ำาตลอดท้ังปี และยัง 
ใช้น้ำาเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน รวมถึงใช้เพื่อการท่องเท่ียว  
น้ำาตกธารารกัษ์ จึงเปรยีบเสมอืนสายน้ำาท่ีหล่อเล้ียงชวิีตของชุมชน  
อย่างไรก็ตาม จากกิจกรรมการท่องเท่ียวน้ำาตกและนนัทนาการ
ต่างๆ ซ่ึงในช่วงวันหยุดและเทศกาลท่ีสำาคัญจะมีท้ังชาวไทย 

Thararak Waterfall: stream for life
Thararak waterfall is a natural site under the 

waterfall category. It is one of 263 natural sites deserved 
the conservation under the Cabinet’s resolution on 7th 
November 1989. It is located in Ban Chedi Ko, Mahawan 
sub-district, Mae Sot district, Tak province. The waterfall 
is about 26 kilometers from Mae Sot town by travelling 
on Highway 1090.  It is in Thararak waterfall sub-river 
basin and Salween River main basin. It is a high value 
waterfall with unique environmental components. It is 
characterized as slope rolling plain uplifted from alluvial 

plain. The highest level of the basin is on the 
mountain summit on the Southeast with 
the height of 862 meters above mean sea 
level. The waterfall front rises 640 meters 
above mean sea level. It has a creek that 
is the origin of the waterfall. Water in 
the creek pours out from underground 
watersheds. It is the groundwater where its 
origin is outside the basin. Water stored in 
underground rock cavity will flow into the 

basin area. This is because its geological 
condition is limestone and underground water sources. 
As a result, Thararak Waterfall has water flowing all year 
round but the amount of water will depend on the seasons. 
The waterfall also has fertile community forest full with 
trees in Declduous Dipterocarp Forest, Mixed Deciduous 
Forest and bamboos. With its abundance of forest, and 
the large waterfall visible from afar, Thararak Waterfall 
has the beautiful and unique landscape that can be seen 
from the Mae Sot – Umphang road.

Communities mainly use water from Thararak 
Waterfall for agriculture for the whole year. They also use 
water for consumption in households and for tourism. 
Thararak Waterfall is comparable to the water nourishing 
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และชาวต่างชาติมาท่องเท่ียวเป็นจำานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท้ังตัวน้ำาตกและบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำาเน่าเสีย  
มีขยะตกค้างในพ้ืนท่ี และมีการขีดเขียนบนหินบริเวณน้ำาตก  
เป็นต้น แม้ว่าชุมชนมีมาตรการรักษาความสะอาด แต่อาจ 
ไม่เพียงพอกับการใช้บริการของนักท่องเท่ียว อีกท้ังบนพื้นท่ี
ต้นน้ำามีการทำาการเกษตรกรรมซ่ึงมีการใช้น้ำาตลอดท้ังปี พื้นท่ี 
จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและทำาลายสูง เนื่ องจาก 
มีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างเข้มข้น ง่ายต่อการเกิดผลกระทบ 
จากกิจกรรมของมนษุย์ ซึ่งหนว่ยงานในพื้นท่ีและชุมชน ควรให ้
ความสำาคัญในการจัดการ เพื่อใหก้ารใช้ประโยชนแ์ละการอนรุกัษ์ 
สิง่แวดล้อมธรรมชาติ ประเภทน้ำาตก เปน็ไปอยา่งอยา่งเหมาะสม  
และเกิดความสมดุล

ทรัพิยากรท้องถิ�น ทรงคุณค่าของชุมชน
บา้นเจดียโ์คะ นอกจากเปน็ท่ีต้ังของน้ำาตกธารารกัษ์ ยังเปน็ 

พื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรท้องถ่ินท่ีมีความสำาคัญ ซึ่งประกอบด้วย 
ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบด้วย  
สภาพทางธรณีวิทยาท่ีเป็นชั้นหินอุ้มน้ำาชุดลำาปาง ซึ่งเป็น 
หินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย หินทรายเนื้อทัฟฟ์ และ 
หินกรวดมนสีม่วงแดงถึงสีน้ำาตาลแดง รวมท้ังในพื้นท่ีรัศมี  
5 กิโลเมตร พบหินปูน และห่างออกไปไม่มากนักพบหินน้ำามัน  
ตะก่ัว และสงักะส ีสว่นบรเิวณหนา้ผาน้ำาตกพบมหีนิงอกหนิย้อย
ตลอดแนวหน้าผา และในพ้ืนท่ีพบตาน้ำาผุดท้ังหมด 9 จุด  
แต่ละจุดหา่งกันมากกว่า 1 กิโลเมตร ในสว่นของทรัพยากรชวีภาพ  
ทรัพยากรป่าไม้พบป่าเบญจพรรณผสมไผ่ โดยมีชนิดพันธุ์พืช
ท้ังหมด 108 ชนิด ไม้เด่น ได้แก่ ปอฝ้าย สัก ปอแก่นเทา แดง  
เปล้าใหญ่ มะกอกป่า ไผ่ข้าวหลาม ไผ่หก และไผ่ไร่ ป่าเต็งรัง  
พบชนิดพันธุ์พืชท้ังหมด 59 ชนิด ไม้เด่น ได้แก่ พลวง รัง  

life of people in communities. However, tourism and leisure 
activities with large number of Thailand and foreign visitors 
to Thararak Waterfall during weekends and important 
festivals have affected the waterfall and surrounding 
areas such as polluted water, accumulated waste and 
scribbles on rocks around the waterfall. Although the 
communities have measures to maintain cleanliness but 
it may not be sufficient to serve visiting tourists. Moreover, 
farmers are using water for agriculture for the whole year 
in the upstream area, increasing risks for the area to be 
threatened and destroyed due to the intensity of resource 
utilization will make it easy to be affected by human’s 
activities. Local authorities and communities should 
pay attention to the management to ensure that the 
utilization and conservation of natural environment in type 
of waterfall is appropriately handled to bring the balance. 

Local resources valuable to 
community

Besides being the location of Thararak Waterfall,  
Ban Chedi Ko is the area riches in local essential resources 
comprising physical resources, biological resources and 
cultural and local wisdom resources. Physical resources 
indicate that geological condition is Lampang aquifer 
which comprises of shale, siltstone, sandstone, tuff 
sandstone and purple red to reddish brown conglomerate. 
Limestone is found in the radius of 5 kilometers. Not far 
away, there are oil shale, lead and zinc. In area around the 
waterfall cliff, stalactites and stalagmites are found. A total 
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เหมือดโหลด และก่อแพะ ป่าริมน้ำาหรือป่าดิบแล้งริมห้วยพบ
ชนดิพนัธุพ์ชืท้ังหมด 46 ชนดิ ไมเ้ด่น ได้แก่ มะเด่ือดิน ปอกระสา  
ชมพู่นก มอ่นหลวง เติม และเตยเหาะ ทรัพยากรสัตว์ปา่พบนก  
อาทิ นกจับแมลงคอแดง นกอุ้มบาตร นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่  
เหยี่ยวนกเขาชิครา และนกเค้าโมง สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เช่น  
หมาจ้ิงจอก พังพอนกินปู กระรอกท้องแดง และชะมด 
แผงหางปล้อง เป็นต้น สัตว์เล้ือยคลาน เช่น ตุ๊กแกป่าพม่า  
จ้ิงเหลนภเูขาเกล็ดเรียบ และงลูายสอใหญ ่เปน็ต้น สตัว์สะเทินน้ำา 
สะเทินบก อาทิ อ่ึงกรายลายเลอะ อ่ึงหลังจุด และเขียดทราย

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ  
มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมท้ัีงคนไทยพื้นเมอืง  
และกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชนเผ่าม้ง และชนเผ่าปกาเกอะญอ  
เป็นต้น อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชน จึงมีประเพณีของท้องถ่ิน 
ท่ีมีความหลากหลาย อาทิ ในเดือนมกราคมมีงานปีใหม่ม้ง  
ซึ่งมีการแต่งกายและการละเล่นแบบชาวม้ง เดือนกุมภาพันธ์  
มีงานจ่ีข้าวหลาม หรือเรียกว่า ตานข้าวใหม่ โดยมีการนำา
ขา้วหลามท่ีทำาจากขา้วใหมไ่ปจ่ีใหห้อม นำาไปถวายพระและอุทิศ
สว่นกศุลใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลับ เดือนเมษายนชาวปกาเกอะญอ  
มีการแห่ตุงขึ้นพระธาตุน้ำาตกธารารักษ์ เพ่ือสรงน้ำาและห่มผ้า
พระธาตุ รวมท้ังเล้ียงผีปู่ย่า นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีผู้รู้และ
เชี่ยวชาญ หรือท่ีเรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีให้ความรู้เก่ียวกับ
การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ินในด้านต่างๆ 
ท้ังทางด้านสมนุไพรท้องถ่ิน ด้านการสำารวจปา่ ด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินและประเพณี  
ท้ังนี้ ทรัพยากรท้องถ่ินอันทรงคุณค่าเหล่านี้ ชุมชนควรดูแล
รักษาไว้ เพื่ อเป็นฐานทรัพยากรในการพัฒนาและต่อยอด 
การใช้ประโยชนข์องชุมชนใหเ้กิดความยั่งยืนต่อไป

of 9 watersheds with distant over one kilometer apart are 
found in the area. In term of biological resources, forest 
resources comprise Mixed Deciduous Forest and bamboos 
with a total of 108 plant varieties include bonfire tree, teak, 
Por Kaen Tao (Grewia eriocarpa Juss), ironwood, Pao Yai  
(Croton oblongifolius Roxb), hog plum, Tinwa bamboo, 
giant bamboo and Pai Rai (Gigantochloa albociliata Munro). 
There are 59 plant varieties in Declduous Dipterocarp 
Forest including Pluang (Dipterocarpus tuberculatus 
Roxb.), Burmese sal, Muead Load (Aporosa villosa (Wall. 
ex Lindl.) and Kor Pae (Quercus kerrii Craib.). There are 46 
plant varieties in Riverside Forest or Dry Evergreen Forest 
on the creek including Ficus superba, paper mulberry, 
Chompoo Nok (Syzygium formosum (Wall.) Masam.),  
Mon Luang (Morus macroura Miq.), Java cedar and Pandanus  
Unicornutus. Wild animals in the forest include birds such as  
Taiga flycatchers, white wagtails, greater racket-tailed  
drongos, shikras and Asian barred owlet; mammals such as 
foxes, crab-eating mongooses, Pallas’s squirrels and large 
Indian civets; reptiles such as Cyrtodactylus variegatus, 
common forest skinks and checkered Keelbacks; and 
Amphibian animals such as Smith’s litter frogs, Inornate 
Chorus frogs and round-tongued floating frogs.

Regarding cultural and local wisdom resources, 
Ban Chedi Ko Community has cultural diversity as its 
population comprises native Thais and ethnic groups  
such as Hmong and Karen living in the same community 
so local traditions are held along the year. In January,  
there will be a Hmong New Year festival with traditional 
Hmong dressing and plays. In February, there is Ji Khao Larm  
or Tan Khao Mai festival by roasting sticky rice in  
bamboo to enhance fragrance and offer it to monks and 
dedicate merit making to deceased ancestors. In April, 
Karen people will join a parade to bring tung or Lanna 
flags to Phra That at Thararak Waterfall to sprinkle water 
and wrap fabric over Phra That as well as dedicating to 
ghosts of grandparents. Moreover, there are also experts 
and specialists in communities known as local intellectuals 
to educate about local resources maintenance and 
utilization in several aspects such as local herbs, forest 
exploration, natural resource conservation and local 
cultural and traditions. Communities should cherish these 
valuable local resources as the resource base for further 
development and extending the community’s utilization 
to bring sustainability. 

Vol. 9 No. 4 October - December 2020 | NATURE AND ENVIRONMENT

63



การมีส่วนร่วม กระบวนการสู่ความสำาเร็จ
ด้วยความสำา คัญของน้ำาตกธารารักษ์ ท่ีมี ต่อชุมชน  

ท้ังการเปน็สายน้ำาเพื่อชวิีตและเปน็แหล่งธรรมชาติท่ีมทีรพัยากร
ท้องถ่ินอันทรงคณุค่า ประกอบกับปญัหาสิง่แวดล้อมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ 
กับน้ำาตกและบริเวณโดยรอบ หากไม่ได้รับการดูแลรักษา 
และฟื้ นฟู น้ำาตกซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติท่ีมีความสำาคัญนี้  
อาจสูญเสียคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้ชุมชนสูญเสีย
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากน้ำาตกท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น  
หนว่ยงานและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ท้ังหนว่ยงานภาครฐัในสว่นกลาง 
และท้องถ่ิน รวมท้ังชุมชนในพื้นท่ีบ้านเจดีย์โคะและชุมชน 
ท่ีอยู่ใกล้เคียง จึงเกิดความตระหนกัและรว่มมอืกัน จัดทำาผงัและ
แผนการบรหิารจัดการพื้นท่ีสิง่แวดล้อมธรรมชาติน้ำาตกธารารกัษ์  
บ้านเจดีย์โคะ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ภายใต้แผนแมบ่ทโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

กระบวนการมีส่วนร่วมสู่ความสำาเร็จ เป็นการดำาเนินงาน 
ร่วมกันของภาคีท่ีเ ก่ียวข้องจำานวนมากถึง 13 กระทรวง  
ได้แก่ สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสิ้น 44 หน่วยงาน และชุมชนอีก  
13 หมู่ บ้ าน ประกอบด้วย ชุมชนตำาบลมหาวัน ไ ด้แก่   
บา้นเจดียโ์คะ บ้านมหาวัน บา้นมอ่นหนิเหล็กไฟ บา้นแมโ่กนเกน  

Participation is the process of 
success 

The significance of Thararak Waterfall to communities 
in term of being the water for life, the natural place with 
valuable local resources, coupled with environmental 
problems around the waterfall and surrounding areas, it is 
necessary for the waterfall to receive the maintenance and 
rehabilitation to avoid losing environmental value, costing 
the communities to lose both direct and indirect benefits 
from the waterfall. Therefore, government agencies and 
communities, local and central governments as well as 
communities in Ban Chedi Ko area and the neighbors have 
realized and cooperated to prepare the plans and area 
management plans for natural environment of Thararak 
Waterfall in Ban Chedi Ko, Mahawan sub-district, Mae Sot  
district, Tak province. This is under the supports of Office 
of Natural Resources and Environmental Policy and  
Planning. The project is operated under the Master Plan 
on Plant Genetic Conservation initiated by Princess  
Maha Chakri Sirindhorn.

Participatory process of the success is the operation 
of as many as 44 government agencies from 13 related 
ministries including Office of the Prime Minister, Ministry of 
Interior, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Ministry 
of Transportation, Ministry of Digital Economy and Society, 
Ministry of Commerce, Ministry of Public Health, Ministry of 
Culture, Ministry of Tourism and Sports, Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation, Ministry of 
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บ้านเจดีย์โคะใหม่ และบ้านปางวัว ชุมชนตำาบลแม่กุ ได้แก่  
บ้านผาลาด บ้านแม่กุใต้ บ้านแม่กุน้อย และบ้านแม่กุเหนือ  
ชุมชนตำาบลแม่ปะ ได้แก่ ชุมชนบ้านพระธาตุ ชุมชนตำาบล 
พระธาตุผาแดง ได้แก่ บ้านแม่ตาวใหม่ ชุมชนตำาบลช่องแคบ  
ได้แก่ บ้านดอนเจดีย์ โดยดำาเนินการผ่านรูปแบบต่างๆ ได้แก่  
การประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
การประชุมระดับผู้นำาชุมชน การประชุมชุมชนในพี้นท่ี   
การประชุมคณะทำางานในพ้ืนท่ี เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการ  
การอบรมให้ความรู้ชุมชนและเยาวชน รวมท้ังการสำารวจ 
ทรัพยากรท้องถ่ินมากกว่า 15 ครั้ง จนในท่ีสุดผังและแผน 
การบริหารจัดการพื้นท่ีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำาตกธารารักษ์ 
ไ ด้ ดำ า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ  นั บ เ ป็ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร่ ว ม ใ จ 
ในการบูรณาการการดำาเนินงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย 
ท่ี เ ก่ียวข้อง เพื่ อให้สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติได้ รับการดูแล
รักษาไว้เพื่ อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและ 
ยั่งยืน ท้ังนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะและชุมชน 
ใ ก ล้ เ คี ย ง ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร อ นุ รั ก ษ์  
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ภายใต้คณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ พร้อมขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติต่อไป

Industry, Ministry of Education and Ministry of Natural 
Resources and Environment. There are communities from 
13 villages to join the project including Tambon Mahawan 
Community such as Ban Chedi Ko, Ban Mahawan, Ban  
Mon Hin Lek Fai, Ban Mae Kone Kane, Ban Chedi Ko Mai 
and Ban Pang Wua; Tambon Mae Ku Community such as 
Ban Pa Lad, Ban Mae Ku Tai, Ban Mae Ku Noi and Ban  
Mae Ku Nua; Tambon Mae Pa Community such as Ban 
Phra That Community; Tambon Phra That Pha Daeng 
Community such as Ban Mae Tao Mai; and Tambon  
Chong Kheab Community such as Ban Don Chedi.  
The project had carried out through different platforms 
such as provincial governor meetings with relate agencies, 
community leaders meetings, local people meetings, local  
working groups meeting to support the operation, and 
training to educate communities and youths. There were  
more than 15 surveys of local resources. Finally, the plans 
and area management plans for natural environment of  
Thararak Waterfall were completed. It was the collaboration 
for integrated operation of all related networks to ensure 
that the environment will get the maintenance for 
balanced and sustainable conservation and utilization. 
These plans have been approved from Tak governor and  
related agencies, Ban Chedi Ko Community and  
neighboring communities, a sub-committee on natural 
environment conservation and fine arts under the National 
Environment Board to drive the implementation of plans. 
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ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ไว้อย่างสมดุ่ล 
และยั�งย่น

การจัดทำาผังและแผนการบริหารจัดการพื้นท่ีส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำาตกธารารักษ์ ตอบโจทย์ในการดูแล รักษา ฟื้ นฟู 
แก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการใช้ประโยชนอ์ย่างเหมาะสม 
ของแหล่งธรรมชาติน้ำาตกธารารกัษ์  โดย 1) ผงัการบรหิารจัดการ
พื้นท่ี มีการจัดทำาตามหลักการในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งกำาหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์พื้นท่ี  
โดยแบ่งเป็น 3 พ้ืนท่ี ได้แก่ พื้นท่ีสงวน เป็นพื้นท่ีหวงห้ามมิให้
ทำาการใดๆ ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติโดยเด็ดขาด  
พื้นท่ีอนรัุกษ์  เปน็พ้ืนท่ีท่ียนิยอมใหม้กีารทำากิจกรรมได้บางประการ 
ท่ีไม่เปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติมากนัก พื้นท่ีบริการและ 
การจัดการ เป็นพื้นท่ีท่ียินยอมให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์
ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและอยู่ในความควบคุมของ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และ 2) แผนการบริหารจัดการพื้นท่ี  
ท่ีกำาหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ี ด้าน 
การอนรัุกษ์และฟ้ืนฟู ด้านการใชป้ระโยชนอ์ย่างสมดลุและยัง่ยืน  
และด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และยังมีการกำาหนด
แผนงานเพื่ อให้สามารถนำาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
อีก 10 แผนงาน รวมท้ังมีการกำาหนดระยะเวลา งบประมาณ  
และหน่วยงานรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากการจัดทำา 
ผังและแผนการบริหารจัดการพื้ นท่ีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
น้ำาตกธารารักษ์แล้ว ยังมีการจัดทำาระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ินของชุมชนบ้านเจดีย์โคะ เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ 

Use and preserve in a balanced 
and sustainable manner

Formulation of plans and area management plans for 
natural environment of Thararak Waterfall brings solutions 
for the maintenance, rehabilitation and environmental 
problems as well as providing guidelines for suitable 
utilization of natural environment of Thararak Waterfall. 
The plans are 1) Plan for area management created 
under principles stated in the Master Plan for Natural 
Environmental Conservation sets a framework for land 
utilization by dividing into 3 groups including Reserved 
Area which is restricted area that no activity is allowed 
to change natural conditions; Conservation Area is area 
allowed for activities that may cause minor change to 
natural conditions and Service and Management Area is 
area opened for appropriate utilization and development 
under the supervision of responsible agencies. 2) Area 
management plan is set in 4 aspects including area 
management, conservation and rehabilitation, balanced 
and sustainable utilization and environmental quality 
management. There are another 10 practical plans that 
can be implemented concretely. The plans also include 
clear timing, budget and responsible agencies. Besides 
the formulation of plans and area management plans for 
natural environment of Thararak Waterfall, there is also 
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ประโยชนท่ี์ได้จากการดำาเนนิการ คือ ชุมชนและหนว่ยงาน 
ในพื้ นท่ีมีผังและแผนการบริหารจัดการพื้ นท่ีสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำาตกธารารักษ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์
และใชป้ระโยชนพ์ื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสมและย่ังยนื สอดคล้องกับ 
บรบิทและความต้องการของท้องถ่ิน ตลอดจนมรีะบบฐานขอ้มลู
ทรพัยากรท้องถ่ินของพ้ืนท่ีท่ีชุมชนสามารถศกึษาและจัดเก็บขอ้มลู  
รวมท้ังดำาเนินการได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์ เพื่อต่อยอดไปถึง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยกรท้องถ่ินได้อย่างเหมาะสม 
ต่อเนื่อง และเปน็รูปธรรม

ท้ังนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำาตกธารารกัษ์ ถือได้ว่าเปน็ต้นแบบในการบูรณาการ
และร่วมมือกัน ระหว่างชุมชน โรงเรียน วัด หน่วยงานในพื้นท่ี  
หน่วยงานส่วนกลาง อย่างเป็นรูปธรรม ในอันท่ีก่อให้เกิด 
การจัดการสิง่แวดล้อมธรรมชาติได้อย่างย่ังยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม  
เพื่อประสิทธิภาพของผังและแผนการบริหารจัดการพื้นท่ี 
สิง่แวดล้อมธรรมชาติน้ำาตกธารารกัษ์ สำานกังานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ดำาเนินการติดตาม
การดำาเนินการตามท่ีกำาหนดในผังและแผนการบริหารจัดการ
พื้ นท่ีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำาตกธารารักษ์ และคอยเป็น 
พี่เล้ียง ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
ต่อไป

the preparation of local resource database of Ban Chedi Ko  
published on the website.

Benefit from the operation is that communities 
and local government agencies have plans and area 
management plans for natural environment of Thararak 
Waterfall as the guidelines for appropriate and sustainable 
area conservation and utilization, comply with context 
and demands of local people. There is the local resource 
database system which communities can study, collect 
data and navigate by themselves on the website in order 
to build on the conservation and utilization of local natural 
resources in an appropriate, continuous and substantial 
manner.

The process of participation in management of natural 
environment of Thararak Waterfall is the model of tangible 
integration and collaboration among communities, 
schools, temples, local government agencies, and central 
government to establish the sustainable management 
of natural sources. However, in order to ensure the 
effectiveness of plans and area management plans for 
natural environment of Thararak Waterfall, the Office of 
Natural Resources and Environmental Policy and Planning 
will monitor the plan implementation and being a mentor 
to coach and bring real and substantial operation.

Vol. 9 No. 4 October - December 2020 | NATURE AND ENVIRONMENT

67



การอนุรักษ์ป่า 
สู่การพัิฒนาชุมชนอย่างยั�งย่น

นางสาวศาลิตา ทับพุ่ิม
นักวิชาการสิ�งแวดล้อมชำานาญการ  
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธิรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

Miss Salita Thappum
Environmentalist, Professional Level
Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning

Forest 
conservation 
to sustainable community 
development

สมดุลและหลากหลาย
Balance and Diverse
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Forest 
conservation 
to sustainable community 
development

งานอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่เด็ก  
เยาวชน ชุมชนรอบพื้นท่ีป่า และบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและ
นอกชุมชน ภายใต้การดำาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) ในนามมูลนิธเิพื่อเยาวชนชนบท หรือ  
มยช. รอ้ยเอ็ด ได้เริม่จัดทำาโครงการเพื่อเสรมิสรา้งการมส่ีวนรว่ม 
ของชุมชนในการพัฒนารูปแบบการฟ้ืนฟูป่าให้เหมาะสมกับ 
พื้ นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเริ่มดำาเนินการแห่งแรกในพื้ นท่ี  
“ป่าดงหนองเอียด” ต้ังอยู่ในอำาเภอจตุรพักตรพิมาน ซึ่งเริ่มต้น
ก่อต้ังกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการฟ้ืนฟู
ป่าชุมชนเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบในการดำาเนินกิจกรรมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ป่าชุมชน และนำารูปแบบการอนุรักษ์ป่าดงหนองเอียด 
ไปใช้ในพื้นท่ีป่าชุมชนภายในจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง  
มีความสำาเร็จและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนในปี พ.ศ. 2551 ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2560 ได้ขยายผลใน 2 พื้นท่ี คือ “ป่าโคกใหญ่คำาปลาก้ัง”  
ต้ังอยู่ในอำาเภอโพนทอง และ “ป่าดอนหนองโจน” ต้ังอยู่ใน
อำาเภอปทมุรตัต์ เพื่อสรา้งความรว่มมอืระหว่างเครอืขา่ยอนรุกัษ์
ป่าชุมชนระดับจังหวัด

 

เส้นทางขับเคล่�อนการอนุรักษ์ป่า 
มยช. ร้อยเอ็ดได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับพื้นท่ี

ดำาเนินโครงการในพื้นท่ีป่าท้ัง 3 แห่ง โดยผสานการถ่ายทอด 
เรื่องราวการอนรุกัษ์ป่าชุมชน การประยุกต์ใช้ภมูปัิญญาท้องถิ่น 
และการแสดงพื้นบ้าน รวมไปถึงการหาแหล่งงบประมาณ
สนบัสนนุ เพ่ือใหก้ารจัดกิจกรรมมคีวามต่อเนื่อง และมกีารติดตาม 
ประเมนิผลภายหลังการจัดกิจกรรม

ท่ีมาของการอนรัุกษ์ป่าเกิดจากปัญหาและการเปลีย่นแปลง 
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบพื้ นท่ีป่า 3  
แห่ง ได้แก่ ป่าดงหนองเอียด ป่าโคกใหญ่คำาปลาก้ัง และ 
ป่าดอนหนองโจน มกัเกิดไฟไหมป่้าชุมชนและป่าหวัไร่ปลายนา  
การลักลอบนำาขยะมาท้ิงในป่า การลักลอบตัดไม้ท่ีมีมูลค่าและ
เป็นท่ีต้องการของตลาด เช่น ไม้พะยูง ไม้เต็ง ไม้แดง เป็นต้น  
การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าเพือ่ปลูกไมยู้คาลิปตัสและสรา้งสถานปฏิบติัธรรม  
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาและแนวทางการทำางานในชุมชน 
รอบพ้ืนท่ีป่า จึงมุ่งเน้นการส่ือสารทำาความเข้าใจ เพื่อสร้าง 
ความรับผดิชอบร่วมกันของกลุม่คนทกุวัยในชุมชน ด้วยวิธจัีดเวที 

The conservation of natural resources and environment 
for children, youth, surrounding communities and general 
people both inside and outside the communities is operated 
by private environmental development organization  
(NGOs) under the name of Foundation for Rural Youth 
Roi Et. FRY initiated a project to enhance community 
participation in developing the forest restoration model 
suitable to areas in Roi Et province. The first project is in 
“Dong Nong Eiad Forest”, in Chaturaphak Phiman district 
with the establishment of the forest conservation and 
restoration group in 2005. Then the community forest  
has been restored as the model for restoration and 
conservation activities for continuous applications in other 
community forests in the province with noted concrete 
success in 2008. In 2017, the project has been extended to  
2 more areas including “Khok Yai Kam Pla Kung Forest” 
in Phon Thong district and “Don Nong Jone Forest”  
in Phathum Rat district to create the collaboration among 
provincial community forest conservation networks.  

Forest conservation movement
FRY Roi Et has complied basic information about the 

project in these three forests by integrating stories about 
community forest conservation with the application of 
local wisdom and folk performance. The foundation also 
seeks the funding to ensure the continuity of activities  
as well as monitors and evaluates the success of each 
activity.

The forest conservation has commenced in respond 
to problems and changes of natural resources and 
environment around the 3 forests - Dong Nong Eiad 
Forest, Khok Yai Kam Pla Kung Forest and Don Nong Jone 
Forest. There were constant community forest fires and 
fires at cultivation fields, smuggling to dump garbage in 
forests, logging of high-demand valuable trees such as 

นำาแนวคิิดท่ี่�ได้ไปัใชุ้ในการ่จัดกิจกร่ร่มีภายใต้้โคิร่งการ่ฯ ต้ล้อดจน
การ่นำาองค์ิคิวามีร้้่ขึ้องคินในชุุมีชุนท่ี่�ได้นำาองค์ิคิวามีร้้่ส่มัียใหม่ี  
มีาใชุ้เป็ันแนวที่างการ่ฟ้ื้�นฟ้ื้แล้ะอนุรั่กษ์ป่ัา

taking ideas generated from the forum to organize activities. 
Local people’s knowledge and modern knowledge have been 
applied as guidelines for forest restoration and conservation.
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rosewood, Siamese Sal and redwood, forest invasion to 
grow eucalyptus and build religion monasteries.  Therefore, 
guidelines for working and solving problems for surrounding 
communities will focus on the communication to build an 
understanding for participatory responsibility of people at 
different ages in communities through forums analyzing 
root causes, brainstorming on solutions and taking 
ideas generated from the forum to organize activities. 
Local people’s knowledge and modern knowledge have 
been applied as guidelines for forest restoration and 
conservation. The knowledge has been handed down from 
generation to generation. There is also the survey of forest 
biodiversity especially the study of forest conditions and 
agricultural ecosystem, development of skills in plotting 
survey sites and data collection as well as sharpening bird 
watching skills so trainees can become speakers to transfer 
knowledge to visiting forest conservation networks from 
across the country. 

The extension of conservation area
The success of operation of model communities with 

good and unique practices in conserving natural resources 
and environment has led to the extension of operational 
models as follows.  

1) Model “learning Forest” in Dong Nong Eiad 
Forest. The community has conserved the original 
conditions of “ancient walkway” which had been used as  
the thoroughfare in the past in the era of Nai Hoi Thamil  
or cattle traders in the Northeast. Currently, it is  
the community’s historic place, becoming the place for  
field study to learn about natural path and sites for 
collection of data about insects and forest products that 
related to the way of community’s life. This will help the 

วิเคราะห์สาเหตุปัญหา ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา และ 
นำาแนวคิดท่ีได้ไปใชใ้นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ตลอดจน 
การนำาองค์ความรู้ของคนในชุมชนท่ีได้นำาองค์ความรู้สมัยใหม่  
มาใช้เป็นแนวทางการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่า มีการถ่ายทอด 
องค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่น มกีารสำารวจความหลากหลายทางชวีภาพ
ในป่า โดยเฉพาะการศึกษาสภาพพื้นท่ีป่าและนิเวศเกษตร  
การพัฒนาทักษะวางแปลงสำารวจการรวบรวมและเก็บข้อมูล  
รวมถึงการฝึกฝนทักษะการดูนกให้เช่ียวชาญ เพื่อเป็นวิทยากร
บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่เครือข่ายอนุรักษ์ป่า 
จากท่ัวประเทศท่ีเข้ามาศกึษาดูงาน

การขยายพ้่ินที�อนุรักษ์ป่าชุมชน 
จากการดำาเนินงานของชุมชนท่ีมีการดำาเนินงานและมี 

รูปแบบท่ีดี อีกท้ังมเีอกลักษณอั์นโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมในพื้นท่ีต้นแบบ จึงได้นำารูปแบบการดำาเนนิงาน
ในพื้นท่ีไปขยายผล คือ

1 )  พื้ น ท่ี ต้นแบบ “ ป่าแห่ งการ เรี ยน รู้ ”  ในพื้ น ท่ี  

ในป่าดงหนองเอียด ชุมชนยังคงอนรุักษ์ “ทางลึกโบราณ” ใหค้ง 
สภาพเดิมท่ีใช้เป็นเส้นทางสัญจรในอดีตสมัยนายฮ้อยทมิฬ  
หรือพ่อค้าวัวควายในภาคอีสาน ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานท่ี 

ประวัติศาสตร์ของชุมชน เป็นพื้นท่ีท่ีจัดเตรียมไว้เพื่ อเป็น 
แหล่งศกึษาดูงาน เรียนรู้เส้นทางธรรมชาติ รวมถึงการวางแปลง
เก็บข้อมูลการศึกษาแมลงและของป่าท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชุมชน  
ทำาให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
ป่าชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ ผนัง 
ท้ังสองฝ่ังของทางลึกจะมโีพรงเล็กๆ  ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตว์ 
ต่างๆ ในผืนป่าแห่งนี้  อาทิ นก กระรอก กระแต เป็นต้น  
แหล่งอาหารป่าของชุมชน ได้แก่ เหด็ แมง แมลง สมนุไพร และ
รงัผึ้งป่า หรอื “ชนัโรง” เป็นผึ้งท่ีอาศยัและทำารงัอยูใ่นโพรงใต้ดิน  
โดยพบเห็นอยู่ เป็นจำานวนมากในบริเวณพื้ นดิน รวมท้ัง 
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พรรณไมเ้ด่นสำาคัญท่ีสร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชน คือ ต้นตูมตัง หรือ
พญายา เป็นไม้ขนาดเล็ก เมื่อนำาเปลือกไม้มาบดจะกลายเป็น 
แป้งฝุ่ นสีเขียวลักษณะคล้ายทานาคา หรือแป้งท่ีชาวพม่า 
ใช้ทาหน้าและทาตัว มีสรรพคุณใช้บำารุงผิวและปกป้องผิว 
จากการไหมแ้ดด

2) พ้ืนท่ีขยายผล “ภาคีเครอืข่าย” 2 พื้นท่ี คือ “ป่าโคกใหญ ่
คำาปลาก้ัง” ฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมใหก้ลับคืนความสมบูรณ์ รวมท้ัง 
มีแหล่งนำ้าซับตามธรรมชาติ เพื่ อให้ปลาก้ังได้คืนถ่ิน และ  
“ป่าดอนหนองโจน” ได้รับการฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรมและป่า 
ท่ีถูกบุกรุก รวมถึงการอนรุักษ์ป่าชุมชนสาธารณประโยชน ์และ
การป้องกันการลักลอบนำาขยะมาท้ิง โดยจัดให้มีสายตรวจขยะ
ของชุมชน นอกจากนี ้กิจกรรมนำาร่องในพื้นท่ีขยายผลได้จัดทำา 
เสน้ทางศกึษาธรรมชาติในป่าชุมชน การวางแปลงศกึษาป่าชุมชน 
และในทุ่งนา รวมท้ังการสื่อสารในชุมชนและสงัคม เพื่อถ่ายทอด
การอนุรักษ์ป่าและนิเวศเกษตร โดยคิดค้นชุดการแสดงท้องถ่ิน  
ท่ีทำาจากหนังบักตือ หรือหนังประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน)  
และเชิดหุ่นประดิษฐ์จากกระต๊ิบข้าวเหนียว อีกท้ังยังได้จัด 
อบรมสืบทอดงานแกะสลักตัวหนังวัวฟอกและใช้สีธรรมชาติ พ้่นที�ต้นแบบ “ป่าดงหนองเอียด” อำาเภอจตุรพักตรพิมาน 

Model “Dong Nong Eiad Forest” in Chaturaphak 
Phiman district

community realizes about the value of the restoration and 
conservation of community forest to build food security. 
Moreover, each side of the passage’s wall has small holes 
that are habitats for wild animals such as birds, chipmunks 
and squirrels. It is also the community’s food sources  
such as mushrooms, insects, herbs and hives of wild bees, 
which is known in Thai as “Chan Rong” or stingless bees 
that live and make their hives in underground holes. These 
stingless bees are found in large number on the ground. 
Important plant that generates income for community 
is toom tung or phaya ya, which is a small plant. Its bark  
can be ground to get green talc similar to thanaka or  
the facial and body powder generally used by Myanmar 
people to nourish skin and protect the skin from sunburn.  

2) Extension areas of “collaborative networks” in 
2 areas including “Khok Yai Kam Pla Kung Forest” to 
restore degraded forest to its integrity including having 
natural water source for Kung fish to return its habitat 
and “Don Nong Jone Forest” to restore degraded soil 
and encroached forest as well as conserving the forest for 
the public benefits and prevent the smuggling to dump 
garbage in forest by setting up community’s garbage 
inspectors. There are also pilot activities in the extension 
areas to create nature trails in community forest, identify 
plots to study community forest and rice fields as well as  
establish the communication in community and society 
to transfer knowledge about forest conservation and 
agricultural ecosystems through the invention of folk  
performance by adapting from Nang Bak Tuea or  
Nang Pramo Thai (Northeastern shadow play) and  
the puppet play feathering puppets made from bamboo 
glutinous rice containers. There are also training courses 

พ้่นที�อนุรักษ์ป่าชุมชน 3 แห่ง ในพ้่นที�จังหวัดร้อยเอ็ด
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ป่าโคกให์ญ่คำาปลากั้ง

ป่าดงห์นองเอียด

ป่าดอนห์นองโจน

พ้ื็นที่อนุรักษ์ป่า

จังหวัดร้อยเอ็ด



ในการระบายตัวหนัง การเขียนบทหนังและเนื้อเพลงลำาผญา  
(บทกลอนหมอลำาภาษาอีสาน) ตามขนบธรรมเนียมท้องถ่ิน  
โดยปราชญพ์ื้นบ้าน หมอลำาในหมูบ้่าน และคณะหมอลำากลุม่เด็ก  
สำาหรับใช้เป็นสื่อท่ีบอกเล่าประวัติศาสตร์ความแห้งแล้งของ 
ทุง่กุลา และถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์ป่าชุมชนและนิเวศ 
เกษตรการจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีปลูก 
ต้นยูคาลิปตัสเดิม มกีารสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย ด้วยการฟ้ืนฟ ู
การทำาเกษตรผสมผสานนาข้าวอินทรีย์ทุ่งกุลา ลดการใช้ 
สารเคมแีละยาฆ่าแมลง ต้ังกลุ่มทอผา้ขาวมา้ลายแคนถอดแบบ
จากลายผ้าไหมพ้ืนบ้าน การพัฒนาผลผลิตจากป่าและนาข้าว
อินทรีย์เพื่อแปรรูปเพิ่มรายได้ เช่น นำ้าพริกเห็ดป่า ตูมตังและ 
ข้าวหอมมะลิใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า เช่น  
แป้ง ครมีกันแดด และขนมแครกเกอรข้์าวหอมมะลิ จนกลายเป็น
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีจดลิขสิทธิโ์ดยท้องถ่ิน 

ผลจากการร่วมกันอนรุักษ์ปา่ท้ัง 3 แหง่ ชุมชนได้จัดแสดง
นทิรรศการนำาเสนอภาพถ่ายจากหนงัสอื “ความงามท่ีชายขอบ” 
และ “แมลงแห่งชีวิต วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน” โดยมี
เนื้อหาการอนรุกัษ์ปา่ เสน้ทางการศกึษาธรรมชาติ รวบรวมขอ้มลู
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น รายชื่อเหด็ กีฏวิทยาพื้นบ้าน  
และบัญชีรวบรวมมูลค่าแมงและแมลงท่ีสร้างรายได้ให้ชุมชน 
ในแต่ละฤดูกาล การแสดงหนงั ละคร ดนตรีพื้นเมอืง พรอ้มจัดทำา 
สื่อวิดีโอท่ีถ่ายจากโทรศัพท์มือถือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์  
เช่น Facebook  Youtube เปน็ต้น รวมท้ังจัดทำาหลักสตูรท้องถ่ิน  
“ธรรมชาติศกึษากับการพฒันาท่ียัง่ยนื” และจัดการเรยีนการสอน 

พ้่นที�ขยายผล “ป่าโคกใหญ่คำาปลากั้ง”
Extension area “Khok Yai Kam Pla Kung Forest”

on how to make leather puppets using cattle skin, die 
with natural coloring and paint the puppets. Local sages, 
local Mor Lam or Northeastern style singers and groups of 
young Mor Lam singers help to train on writing of scripts 
and Lampha songs (Isan language poets for Mor Lam) 
based on local tradition. The folk performance becomes 
the media to tell about the drought history of Thung Kula,  
the story of conservation of community forests and 
agricultural ecosystems, activities to restore depleted 
eucalyptus plantation areas, the development of safe food  
sources through mixed-farming and organic rice cultivation 
in Thung Kula by cutting the use of chemicals and 
insecticides. Loincloth weaving groups have been set up  
to make pattern of kaen (bamboo mouth organ) by 
modifying from local silk patterns. There is also the 
processing of products from the forest and organic rice 
fields to add more income. Those products copyrighted  
by local authority are wild mushroom chili paste,  
jasmine rice crackers and facial skin products like powder 
and sunscreen cream using toom tang and jasmine rice 
as ingredient. 

The result of joint conservation of the 3 forests 
has encouraged communities to conduct an exhibition 
presenting photos from books “Beauty at the Edge” and 
“Insect of Life: the Way of Learning from Thung Kula 
to Community Forest”. The exhibition features forest 
conservation, natural trail and biodiversity data such as  
list of mushrooms, local entomology, and accounts of  
community’s seasonal income from insects, Isan shadow  
play, local play and folk music. Video clips from  
mobile phones are published on online media such as 
Facebook and YouTube. Local curriculum under the theme  
“Nature Study and Sustainable Development” has been  
developed by the forest conservation committee,  
local leaders and FRY Roi Et. In 2019, “Nang Pramo Thai” 
was approved as a local curriculum under the artistic 
learning subject area for primary student grade 4-6 and 
“Community Forest” under the social, religion and culture 
subject area of the basic education core curriculum. 

The above-mentioned success of forest conservation 
in 3 sites has led to the cooperation on community 
development as the community’s way of life needs to 
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พ้่นที�ขยายผล “ป่าดอนหนองโจน” และแปลงนาเกษตรอินทรีย์ 
ทุ่งกุลา 
Extension area “Don Nong Jone Forest” and organic 
rice field in Thung Kula

โดยคณะกรรมการอนรุักษ์ปา่ ผูน้ำาในชุมชน และ มยช. ร้อยเอ็ด  
สำาหรับหลักสูตรท่ีได้มีการประกาศใช้เป็นหลักสูตรท้องถ่ินของ 
โรงเรียน ในปี พ.ศ. 2562 คือ “หนังประโมทัย” หลักสูตร 
ก ลุ่ ม สาระเรียนรูศ้ิลปะ ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 และ  
“ปา่ชุมชน” หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน

 ผลสำาเร็จของการอนุรักษ์ป่าในพื้ นท่ีป่าท้ัง 3 แห่ง  
ตามท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้นได้นำาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชน เนื่ องด้วยวิถีชี วิตของชุมชนจำาเป็นต้องพึ่งพิงและ 
ใช้ประโยชน์จากต้นทุนทางธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นท่ีป่า 
เปรียบเสมือนพื้นท่ีท่ีมีความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้  
ในทางกลับกันปัญหาการทำาลายพื้ นท่ีป่าในชุมชนท่ียังคง 
ประสบอยู่ มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ โดยชุมชน 
ต่างตระหนกัและเหน็ว่าเปน็ปญัหาของชุมชนท่ีต้องร่วมกันแก้ไข  
และด้วยความผูกพันต่อถ่ินเกิดเป็นทุนเดิม จึงให้ความร่วมมือ
และเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและแนวทางการทำางานเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในช่วงเริ่มต้นการดำาเนินโครงการฯ  
การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และรูปแบบท่ีเหมาะสม 
ในการฟื้ นฟูและอนรุักษ์ปา่จำาเปน็ต้องใช้ระยะเวลา เพื่อประชุม
ระดมความคิด การทบทวน และถอดบทเรยีนรว่มกัน ท้ังจากผูน้ำา 
ในชุมชน คณะกรรมการอนุรักษ์ป่า เด็ก เยาวชน และชุมชน 
รอบพื้นท่ีปา่ จนเกิดกลไกความรว่มมอืของบุคคลทกุวัยท่ีเขา้รว่ม
เปน็คณะทำางาน และการพฒันาเคร่ืองมอืท่ีใช้สื่อสารและเรยีนรู ้
ร่วมกันและได้ต่อยอดขยายเครือข่ายการทำางานอย่างต่อเนื่อง
สม่ำาเสมอ และขยายสู่สังคมในวงกว้าง

depend on the utilization of natural costs. The forest 
means to area providing food security and generating 
income. On the contrary, the on-going problem about 
forest destruction in community remains a complex 
issue for the management. Communities realize that it is  
a common problem that needs mutual actions, coupled 
with local people’s attachment to their homeland, they 
willingly cooperate and support communities’ activities to 
find solutions and work practices to manage local natural 
resources and environment. In the beginning of this 
project, it took time to find solutions and suitable models 
in forest restoration and conservation as community 
leaders, forest conservation committee, children, youth and 
surrounding communities had to brainstorm, review and 
learn from experiences. They helped develop a mechanism 
to bring participation from all generations as a working 
group and develop communication mechanism for mutual 
learning and build on constant extension of networks for 
later expansion to broad society.  
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Resilient City ค่ออะไร
Resilient city หรือช่ือภาษาไทยคือ เมืองพลวัต เป็นเมืองท่ีมีขีดความสามารถ 

ในการรองรับ ปรับตัว และฟื้ นฟูตัวเองเมื่อพบกับความเปล่ียนแปลงอย่างเฉียบพลันต่างๆ 
ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

หลักการความพลวัตของเมือง (Urban Resilience Principles) นั้นประกอบไปด้วย  
6 แบบด้วยกัน คือ เมืองท่ีมีความหลากหลาย มีการเพิ่มความหลากหลายของระบบต่างๆ  
ในเมือง (Diversity) เมืองท่ีมีความซ้ำาซ้อนด้านระบบพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ  
เพื่อให้มีระบบมาทดแทนกันเมื่อระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหา (Redundancy) เมืองท่ีได้รับ 
การออกแบบเปน็ส่วนย่อยและมคีวามอิสระขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบ (Modularity 
and Independence of System components) เมืองท่ีมีความไวต่อการตอบสนอง  
(Feedback Sensitivity) เมอืงท่ีมขีดีความสามารถในการปรบัตัว (Capacity of Adaptation)  
และเมืองท่ีมีการบูรณาการและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนบนมิติทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Responsiveness and Integration)  
เมืองพลวัตเป็นเมืองท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างเมอืง สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดย กองบรรณาธิิการ
ถาม - ตอบ

FAQ

Resilient City
เม่องพิลวัต
กับการปรับตัวต่อความเปลี�ยนแปลง
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ปัจจัยใด่บ้างที�ส่งเสริมให้เม่องเป็นเม่องพิลวัต

ตัวอย่างของ Resilient City  
ที�ประสบความสำาเร็จมีเม่องใด่บ้าง

เอกสารอ้างอิง:
นิภัทรา นาคสิงห์ (2560). 5 ข้อที�บอกว่าผังเม่องที�ดีจะทำาให้เม่องรับม่อกับน้ำาท่วมและภัยพิบัติได้อย่างไร. ส่บค้นเม่�อวันที� 13 พฤศจิกายน 2563, จาก  

https://adaymagazine.com/river-city-plan/
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Resilient Cities. ส่บค้นเม่�อวันที� 11 พฤศจิกายน 2563, จาก  

https://www.oecd.org/regional/resilient-cities.htm.

ปัจจัยด้านสังคม
• สังคมเป็นสังคมท่ียอมรับความหลากหลายท้ังทางเช้ือชาติ

และวัฒนธรรม และมปีฏิสัมพันธท่ี์ดีต่อกัน
• ชุมชนมคีวามปลอดภัย
• พลเมอืงมคีุณภาพชีวิตท่ีดี

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
• ระบบนเิวศมคีวามหลากหลาย
• โครงสร้างพื้นฐานในเมืองรองรับความต้องการพ้ืนฐานของ

ประชากร
• ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมเีพยีงพอและเหมาะสมกับ 

ความต้องการ 
• มนีโยบายการจัดสรรท่ีดินท่ีเหมาะสมและเปน็ธรรม

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
• เมอืงมอุีตสาหกรรมท่ีหลากหลาย 
• เศรษฐกิจมพีลวัต เอ้ือต่อการเติบโต 
• เง่ือนไขของเมอืงเอ้ือใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ๆ
• ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและบริการของรัฐ 

ได้อย่างท่ัวถึง

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการรัฐ
• รัฐมกีารบริหารจัดการท่ีดี
• ผู้นำาได้นำานโยบายต่างๆ ไปบูรณาการและปรับใช้อย่างมี

ประสิทธภิาพ
• ภาครัฐมบุีคลากรท่ีมคีวามสามารถเหมาะสมกับงาน
• รัฐบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีการต้ังพันธมิตรเกียวโต  
(The Kyoto Alliance) ซึ่งเป็นการร่วมมือจากหน่วยงาน 
หลายๆ ภาคส่วนในเกียวโต โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงาน
ขบัเคล่ือนหลัก เพ่ือชว่ยขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมใหพ้ฒันา
ไปควบคู่กันได้

เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองหนึ่งท่ีมี
อุตสาหกรรมน้ำามันเป็นอุตสาหกรรมหลัก แต่ก็มีการส่งเสริม 
ธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจ 
และลดอัตราการว่างงาน มีการวางแผนพัฒนาเมืองระยะยาว
เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากร และมีการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
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ก่อนจะปิดเล่ม 
Epiloque

สถานการณ์คณุภาพสิง่แวดล้อมรายสาขา พ.ศ. 2563 

สถานการณ์ดีขึ้น สถานการณ์เฝ้าติดตาม
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รายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม พ.ศ. 2563

สถานการณดีข้ึน : 
• พื้นท่ีเพาะปลูกเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
• การผลิต การใช และการนำเขาทรัพยากรแรลดลง 
• มีการใชพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
• ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้น
• จำนวนพื้นที่ชุมนํ้าท่ีขึ้นทะเบียนแรมซารไซตเพิ่มขึ้น 
• พื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
• สถานภาพแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษอยูในระดับดี

สถานการณเฝาติดตาม :  
• จุดความรอนสะสมในพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 
• ปริมาณฝน นํ้าในอางเก็บนํ้า และนํ้าใชการไดลดลง 
 และระดับนํ้าบาดาลลดลง
• คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานในเมืองใหญ หมอกควันจากไฟปา
 ในภาคเหนือรุนแรงเพิ่มขึ้น 
• ปริมาณมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนเพิ่มขึ้น 
• อุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และปริมาณฝนเฉลี่ยลดลง  

ประเด็นสถานการณสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญ 4 เร ื่อง 

การบรหิารจัดการทรพัยากรนํา้ :
การขาดแคลนนํา้และนํา้ทวม

ในพืน้ทีลุ่มนํา้ยม

ฝุนละอองขนาดเลก็เสนผานศนูยกลาง
ไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM

2.5
) : 

พืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ไฟไหมปา : 
ความรนุแรงของปญหาไฟปา

ในจังหวัดเชียงใหม

พัฒนาการใชฐานขอมูลสิ่งแวดลอม

การคุมครองพื้นท่ีที่มีความสำคัญ
หรือออนไหวดานสิ่งแวดลอม

การสรางจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ขอเสนอแนะระยะสัน้ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

ขอเสนอแนะระยะยาว 

สงเสรมิความรวมมือทกุภาคสวน
ขบัเคลือ่นการผลติและบรโิภคท่ีย่ังยืน

ฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอมทีเ่สือ่มโทรม

ผลกัดนัการวิจัยและนวัตกรรม
ดานสิง่แวดลอมสูการปฏบัิติ

การจัดการระบบสาธารณสขุชุมชน
ภายใตสภาวะวิกฤตโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 : 

การจัดการขยะตดิเช้ือและขยะพลาสตกิ
ในกรงุเทพมหานคร

แนวโนมการเปลีย่นแปลงระยะยาว

ปจจัยดานสงัคม ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใหเปนมิตร
ตอสิง่แวดลอมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอม

ปจจัยดานเทคโนโลยี ปรบัใชเทคโนโลยีเพือ่สงเสรมิ
ความเปนมิตรตอสิง่แวดลอม

ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีขดีความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการผลติ

ปจจัยดานสิง่แวดลอม สงเสรมิการอนุรกัษ ฟนฟู
และใชประโยชนทรพัยากรอยางสมดลุและเปนธรรม
รวมถึงมีรูปแบบการผลติและบรโิภคท่ีย่ังยืน

ปจจัยดานการเมืองและนโยบาย มียุทธศาสตรชาติ
ทีส่อดคลองกับการพฒันาท่ีย่ังยืน และมีความรวมมือ
ดานสิง่แวดลอมระหวางประเทศ
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