


 บทความในวารสารธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ในปี 2563 เป็นปีที ่ 9 มทีัง้สิน้ 4 ฉบบัตามรายไตรมาส ในปีนีมี้เนือ้หาด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องกบัทศิทางการด�าเนนิงานของโครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาต ิ ซึง่ทศิทางดงักล่าวได้ก�าหนดขึน้ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2562  

ก่อนสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คอื ให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการด�าเนนิงานทีเ่ข้มข้นด้านความหลากหลายทางชวีภาพและภาวะฉกุเฉนิ

ด้านสภาพภมูอิากาศ โดยบทความในวารสารฯ ปีที ่9 ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม-มนีาคม 2563 มเีน้ือหาทีน่่าสนใจตัง้แต่เรือ่งจากปก คอื ปี 2020 Super Year 

แห่งความหลากหลายทางชวีภาพ กล่าวถึงการด�าเนนิงานด้านความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทยท่ีสอดคล้องกับทศิทางนโยบายต่างประเทศ ได้ขยาย 

เนือ้หาด้านความหลากหลายทางชวีภาพในคอลัมน์สมดลุและหลากหลาย หวัข้อ ประโยชน์ของพชืวงศ์กระดงังา ทีมี่คณุค่ามากกว่าความหอม และหวัข้อ การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพกบักลยทุธ์ทางการตลาด อกีทัง้ในฉบบันียั้งมเีนือ้หาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ ในเรือ่งเด่น สผ. หวัข้อ การประชมุรฐั

ภาคีอนสัุญญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัที ่25 (COP 25) จดัข้ึน ณ กรงุมาดรดิ ราชอาณาจกัรสเปน เมือ่เดือนธนัวาคม 2562 

เพือ่ร่วมกนัผลกัดนัให้บรรลขุ้อตกลงการควบคมุการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในต่างประเทศ ในคอลมัน์ 

ส่องโลก เร่ือง ไฟป่าในออสเตรเลยี ได้เกิดไฟป่าขึน้อย่างรุนแรง ช่วงปลายปี 2562 ถงึต้นปี 2563 และผลกระทบและการจดัการดงักล่าวภายในประเทศ เรือ่ง  

การจดัการไฟป่าอย่างมส่ีวนร่วมท่ีชุมชนบ้านหินลาดใน จ. เชียงราย ซึง่เป็นชมุชนเข้มแขง็และมกีารจดัการไฟป่าได้เป็นอย่างด ี รวมถงึเรือ่ง ภยัแล้งกบัการเตรยีมตวั 

รับมือในระยะยาว ทีป่ระเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในการจดัการล่วงหน้าเพือ่สร้างความยดืหยุน่ในการปรบัตวั และลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในท้ายท่ีสดุ

  There are 4 quarterly issues of Nature and Environment Journal in 2020, Volume 9. Contents in each issue are related to the  
management of natural resources and environment that is in line with the operation of United Nations Environmental Program (UNEP). 
The direction has set since December 2019, prior to the global outbreak of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which stated that the year  
2020 is a crunch year for the biodiversity and climate emergencies. The Volume 9, Issue 1 (January – March 2020) features several  
interesting articles, begin with the Cover Story, “Year 2020, the Super Year of Biodiversity” which presents Thailand’s implementation on  
issues related to biodiversity that is in line with foreign affairs policy.  In Balance and Diverse column, the content about biodiversity has 
been expanded under the topic “Annonaceae plants: value beyond the fragrance” and the topic “Utilization of diverse biological  
resources and marketing strategy”. In this issue, the content about climate change is featured in ONEP News under the topic about the  
25th session of the Conference of the Parties (COP25) of the United Nations Framework Convention on Climate Change, organized in 
Madrid, Spain in December 2019, to push for the agreement on control of greenhouse gas emissions and effect from climate change in 
other countries. World Focus column talks about bushfires in Australia which had violently erupted during late 2019 to the beginning 
of 2020, the consequent impacts and Australia’s management on the situation. The journal also presents about participatory solving of 
forest fires by Ban Hin Lat Nai community, Chiang Rai province where local communities strongly join force for effective management 
of forest fires. Another interesting topic is about “Drought and long-term preparation” which Thailand should prepare in advance for 

the management of drought to ensure flexibility in adjustment and reduce possible damage that may occur.  
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กลย์วัฒน์ สาขากร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุม COP25 ได้ส้ินสุดลงไปแล้วเมื่อกลาง
เดอืนธนัวาคม 2562 ทีผ่่านมา พร้อม ๆ  กบัผลลพัธ์
จากการประชุมที่อาจท�าให้ผู ้คนในแวดวงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โลกร้อน) ที่ติดตาม
ประเดน็การประชมุอย่างใกล้ชดิ สะท้อนความรูส้กึที่
หลายหลากอารมณ์อนัเป็นผลมาจากความคาดหวงั 
ก่อนการประชุมและผลลัพธ์ภายหลังจากประชุม
เสร็จสิ้น

 ในส่วนของประเทศไทย มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายวราวุธ ศิลปอาชา 

เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทยทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน  โดยมี ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ท�าหน้าท่ี

เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศ เข้าร่วมประชุม 

ในฐานะผู้แทนประเทศเพื่อร่วมเจรจาและหารือร่วมกับนานา

ประเทศในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานเพื่อปกป้อง 

ภูมิอากาศของโลกและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/cop25

เรื่องเด่น สผ. ONEP News
มกราคม - มีนาคม 2563 : Vol. 9 No.4 January - March 20204



https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/cop25

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

https://www.thansettakij.com/content/world/421410

 ช่วงเวลาเพียงคร่ึงปีท่ีนบัจากการประชมุ COP 25 จบลง ประเทศ 

ต่างๆ ทั่วโลกต่างประสบปัญหาจากเหตุการณ์ร้ายแรงระดับโลก 

กล่าวคอื โรคระบาดโควดิ-19 ทีม่ผู้ีป่วยกว่าห้าล้านคนและคร่าชีวติมนษุย์ 

ทั่วโลกไปแล้วกว่าสามแสนราย (รูปที่ 3) (ข้อมูล ณ วันที่ 22 

พฤษภาคม 2563) ซ่ึงประเทศไทยเราก็ประสบกับสถานการณ์นี ้

เช่นเดยีวกนั ในขณะท่ีเราก�าลงัรบัมอืกับสถานการณ์เฉพาะหน้าทีม่คีวาม 

รุนแรงระดับโลก อาจท�าให้เราหลงลืมประเด็นที่มีความส�าคัญไม ่

ยิง่หย่อนไปกว่ากนั และจะส่งผลกระทบกบัวถิชีีวติมนษุย์ต่อแต่นีไ้ป 

ในระยะยาวเช่นกนั นัน่คอื การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ผู้เขียนจึง 

จะใช้โอกาสนีเ้พือ่ทบทวนความจ�าของทกุท่านถงึการประชมุ COP 25  

ในแง่ของผลลัพธ์และความผูกพันต่อเนื่องในอนาคตของเราทุก ๆ  

คน ดังนี้ 

ประจ�าปี 2562 ประเทศไทยได้ผลกัดนับทบาทของอาเซยีนในเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และแสดงความตัง้ใจอย่างเตม็ที ่

ทีจ่ะร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนินงานเพือ่ปกป้องภมิูอากาศส�าหรบัอนาคตของโลกและลกูหลานของเราทุกคน

ไปพร้อม ๆ  กนั เพ่ือให้แน่ใจว่าประเทศไทยจะร่วมกันกบัประเทศ 

ต่างๆ ท�างานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ เพือ่บรรลุ

เป้าหมายร่วมกันของโลกอย่างเหมาะสม โดยช่วยส่งเสริมการ

ด�าเนินงานภายในประเทศภายใต้เงื่อนไขการด�าเนินการความ

ตกลงร่วมกัน โดยในช่วงการประชุมระดับสูง รัฐมนตรีวราวุธ 

ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพ่ือแสดงจุดยืนในการ

ด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของประเทศ

ซ่ึงรฐับาลได้ให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึผลกระทบด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มีการ 

บรูณาการเรือ่งนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในวาระการพฒันาประเทศในด้าน

ต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนัน้ ในฐานะประธานอาเซยีน 

5วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT



https://www.rechargenews.com/transition/boris-doesnt-get-it-sacking-revenge-sinks- 
johnsons-cop26-launch-as-wind-lockout-jars/2-1-750132

 การประชุม COP25 ครัง้นีม้ปีระเดน็ส�าคญัท่ีน่าจดจ�าหลายอย่าง 

เริ่มตั้งแต่ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมที่ควรจะเป็นประเทศ

สาธารณรฐัชิล ีแต่เน่ืองด้วยเหตผุลทางการเมอืงและการจลาจล

ภายในประเทศท�าให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ และราช

อาณาจกัรสเปนกรั็บอาสาจดัการประชุมให้แทนอย่างทนัท่วงที 

ท�าให้ประธานการประชุมยังคงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่ง

แวดล้อมจากสาธารณรัฐชิลีเช่นเดิม หากแต่จัดการประชุมที่

ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง  

โดยครัง้ล่าสุดเมือ่ COP23 ทีป่ระธานการประชมุคอืนายกรฐัมนตร ี

จากฟิจี แต่เจ้าภาพเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 ประเดน็ทีส่�าคัญต่อมาคือ ความคาดหวงัอนัสงูส่งของผูค้นทัว่โลก

ว่าการประชุม COP ครัง้นีจ้ะต้องมข้ีอสรปุร่วมกนัออกมาอย่าง

เป็นรูปธรรม มีระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในเรื่องที่ยัง

คงค้างมาจากผลการประชุมครั้งก่อนๆ อย่างแน่นอน เพ่ือให้

ความตกลงปารีสที่รับรองกันไปเมื่อ 4 ปีก่อนสามารถน�าไปสู่

การลงมอืท�ากันเสยีท ีเพราะกรอบเวลาในการด�าเนนิงานทีเ่รยีก 

ว่า post-2020 จะเริม่ต้นขึน้ในอกีไม่ถงึหนึง่เดอืนภายหลงัการ

ประชุม COP25 (วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) แต่ยังมี

ประเด็นที่ต้องสร้างความชัดเจนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินงานของความตกลงปารีสอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเร่งหา 

ข้อสรปุ โดยเฉพาะในหวัข้อการเจรจา ข้อ 6 ของความตกลงปารสี 

เกี่ยวกับกลไกการกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดย

การซื้อขายคาร์บอนโดยสมัครใจ รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ เช่น กลไก

ทีจั่ดการกบัความสญูเสยีและความเสยีหายจากผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Loss and Damage) การจัดท�า 

แผนงานของแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้มาตรการในการ

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Response 

Measures) การด�าเนินการตามแผนงานท่ีค�านึงถึงมิติ 

ชาย-หญงิ (Gender) การทบทวนการด�าเนินงานภายใต้กรอบ

อนุสัญญาฯ การด�าเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 

 ส่วนประเด็นที่ 3 คือผลลัพธ์จากการประชุม COP25 นั้น 

เองที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ เพราะที่

ประชมุไม่สามารถหาข้อสรปุในประเดน็ส�าคญัๆ โดยเฉพาะข้อ 

6 ของความตกลงปารีสที่หลายประเทศคาดหวังจะใช้กลไก

ความร่วมมือในการซื้อ-ขายก๊าซเรือนกระจกนี้เป็นกลไกหนึ่ง

ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของตนภายใต้

ความตกลงปารีส ท�าให้ที่ประชุมต้องน�าเอาประเด็นเหล่านี้ไป

หารอืกนัอกีครัง้ในการประชมุ COP26 ทีเ่ดมิก�าหนดไว้ในเดอืน

พฤศจกิายน 2563 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจกัร โดย

ประเด็นปลกีย่อยทีย่งัต้องหารอืให้ได้ข้อสรปุ รวมถงึการก�าหนด

น�าเงินทีไ่ด้จากกลไกข้อ 6 ของความตกลงปารสีไปเป็นแหล่งเงนิ

ส�าหรับกองทุนการปรับตัว การจัดท�าบัญชีเมื่อมีการซ้ือขาย

คาร์บอนเครดิตภายใต้กลไกตลาดระหว่างประเทศ และการถ่าย

โอนโครงการและคาร์บอนเครดติจากโครงการทีด่�าเนนิการอยู่

เดิมภายใต้พิธสีารเกยีวโต มายงักลไกภายใต้ข้อ 6 ของความตกลง

ปารีส ส่งผลให้การประชมุ COP26 ยิง่มคีวามส�าคญัทัง้ในแง่ 

การเร่งหารอืในรายละเอียดแนวปฏบิตัขิองความตกลงปารสีให้

แล้วเสรจ็เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายการมุง่ควบคมุอณุหภมิูของ

โลกไม่ให้เกนิ 2 องศาเซลเซยีส และยงัเป็นการแสดงความมุ่งม่ัน

ของประเทศต่างๆ ทีจ่ะร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาสภาพภมิูอากาศ

ของโลก

ซึง่สนบัสนนุประเทศก�าลงัพัฒนาในการจดัท�ารายงานภายใต้กรอบ 

อนสุญัญาฯ (Consultative Group of Expert) และประเดน็

ด้านการเงินเกีย่วกบัการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวด้านการเงนิ 

และการเชือ่มโยงระหว่างการเงนิกบัการด�าเนนิงานภายใต้ความ

ตกลงปารีส
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 ประเด็นสดุท้ายคือการตดัสนิใจของส�านกัเลขาธกิารกรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีจ่�าต้องประกาศเล่ือนการประชมุทีส่�าคญัทัง้หมดภายในปี 2563 ออกไป อนัเป็นผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ระบาดของ

โควิด-19 โดยเฉพาะการประชุม COP26 ที่ยังไม่สามารถก�าหนดช่วงเวลาการประชุมใหม่ที่แน่นอนในปี 2564 ได้ ท�าให้หลาย

ประเทศออกมาแสดงความเห็นต่อการตัดสินใจดังกล่าวว่า ถึงแม้การประชุมประจ�าปีจะต้องถูกเลื่อนออกไป แต่ไม่ควรเล่ือน

ก�าหนดการจัดส่งเอกสารต่างๆ ของประเทศต่อส�านักเลขาธิการฯ พร้อมท้ังเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามและยึดถือ

ก�าหนดการเหล่านี้เป็นส�าคัญ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการท�างานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการท�างานแข่งกับเวลา

ที่ไม่สามารถจะรอได้เช่นกัน

สุดท้าย เมื่อเรามองถึงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และ

มาตรการทีป่ระเทศส่วนใหญ่ในโลกน�ามาใช้เพือ่ยบัยัง้การแพร่

ระบาดภายในประเทศของตน เช่น การปิดน่านฟ้า การงด

กจิกรรมทีต้่องมกีารร่วมกลุม่คนจ�านวนมากและกจิกรรมทีต้่อง

เดนิทาง ตัง้แต่การท่องเท่ียว การประชมุ จนถึงการจดัแข่งกฬีา

และคอนเสิร์ต เป็นต้นนั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในช่วงเดอืนมนีาคมถงึเมษายนในปีนีล้ดลงจากปีทีผ่่านมาอย่าง

มาก รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีไ่ด้ฟ้ืนฟูตวัเอง 

จนมีสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งเป็นการตอกย�้าว่ากิจกรรม

ต่างๆ ของมนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวทั้ง 2 และใน

ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการแก้ไขปัญหา 

ไม่เกนิความสามารถของมนษุย์หากมคีวามตัง้ใจจรงิและร่วมแรง 

https://travel.trueid.net/detail/ezvVm2ZeQPlz

https://www.blockdit.com/posts/5e7261a09b6ddd13d9d6676c

รวมใจกนัทัง้โลกทีจ่ะร่วมกนัแก้ไขปัญหา สถานการณ์การระบาด

โควิด-19 จึงนับเป็นบทเรียนท่ีส�าคัญที่บอกเราว่าหากมนุษย์

สามารถเอาชนะโควดิ-19 ได้ มนษุย์กส็ามารถรักษ์โลกและบรรลุ

เป้าหมายความตกลงปารีสได้เช่นเดียวกัน และที่ส�าคัญ มนุษย์

สามารถท�าได้โดยไม่ต้องรอให้มีสถานการณ์ดังเช่นโควิด-19  

เกิดขึ้นซ�้าสองอีก

เอกสารอ้างอิง
https://www.facebook.com/onep.gov.th การประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุม COP25 CMP15 CMA2 .  

 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563

https://unfccc.int/ . United National Framework Convention on Climate Change. 2020
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https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/cop25

Kollawat SAKHAKARA, Ph.D.
Director of Thailand’s UNFCCC Focal Point Section
Climate Change Management and Coordination Division

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

The 25th Conference of Parties (COP 25) to the 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) was concluded in 
December, 2019 with various reflections on 
the meeting outcomes from climate change 
fellows. This mixed attitudes mainly caused 
by the contrast between pre-meeting  
expectations and the post-meeting outcomes. 

OUTCOMES 

AND 

ITS CONSEQUENCES

 For Thailand, H.E. Varawut Silpa-archa, the Minister 

of Natural Resources and Environment, appointed as 

a head of delegation, led a group of national Delegates 

comprising relevant government agencies and  

representatives from private sector in which ONEP served  

as National Focal Point of Thailand to UNFCCC. Thailand  

delegation attends COP 25 meeting putting their  

contributions to the negotiation processes, and  

constructively discourse with international parties in order  
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https://www.thansettakij.com/content/world/421410

to best protect global climate, as well as secure our 

national interests. This affirms Thailand’s readiness to 

collaborate with other countries whose share common 

interests of pursuing the global goals of the Paris 

Agreement, while maintaining its national interests. 

During the high-level sessions, Minister Varawut delivered  

Thailand’s national statement with key messages  

include “…Thailand has recognized the unprecedented  

and growing impacts of climate change, the Royal  

Thai Government has integrated, for the first time, 

climate change into all development agendas…” He went on to state that, as the Chair of ASEAN in 2019, 

Thailand has strengthened the role of ASEAN in climate change through the adoption of ASEAN Joint Statement 

to the United Nations Climate Action Summit and to the UNFCCC COP25, and confirmed to work in the spirit 

of solidarity with all Parties to protect our climate for the future of our planet and our future generations.

Only half year after COP25 have countries around the 

world faced with vital global situation: the ongoing 

COVID-19 pandemic, leaving over 5 million infectants 

and taking more than 300,000 lives. Thailand has no 

exemption. With the severe pandemic circumstance 

at hands, we might be forgetting an issue with the same 

level of urgency forever reshaping people’s long-term 

ways of living. That is the climate change! This would 

be a great opportunity to remind everyone of the COP 25 

outcomes and consequences as follows:  
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 COP 25 has provided us a number of memorable yet 

extraordinary results. Firstly, COP presidency did not 

come from the host country. Given the political upraise 

in Chile during the last quarter of 2019, the Spanish 

Government stepped in just in time to host the COP in 

Madrid for Chile. The last time this rare occasion happened  

was at COP 23 when Fiji held the COP presidency,  

while the Germany was a host country. 

 

 Secondly, a high expectation for COP 25 outcome 

to complete leftover issues under the Paris Agree-

ment Work Programme. With a limited time left for 

countries to prepare themselves to start their post-

2020 implementation under the Paris Agreement 

regime (January 1st, 2021), the world prospected the  

COP 25 would bring about sound results. The decision 

on rules, procedures, and guidelines on the Paris 

Agreement’s implementations for all items after the 

ratification of the Paris Agreement in 2015 should to 

be finalized. The highlights were on crucial issues, 

which were Article 6 of the Paris Agreement concerning 

development of  mechanism to reduce GHG 

emission  by voluntary emission trading, operation-

alization of loss and damage from climate change 

consequences, response measures for businesses 

affected by the implementation of GHG mitigation 

measures, gender consideration, transparency and 

accountability of Consultative Group of Expert, as 

well as climate finance and its long-term goal of  

finance with the linkage to implementation under the  

Paris Agreement.

 Thirdly, it was about the conclusion of the COP 25 

itself, which no one would have expected. Those above 

mentioned crucial issues cannot be resolved, forcing 

the COP to postpone the decision to COP 26, which 

scheduled to take place on November 2020 at Glasgow, 

United Kingdom. Issues that need further consideration 

include are the sources of funding to be allocated to 

the Adaptation Fund (AF) (issue that  developing  

countries including Thailand pay their attentions on), the  

accounting of the carbon credit trading under an  

international market mechanism, and the transfer of  

credits from Kyoto Protocol to the Paris Agreement 

regime. As a result, the upcoming COP 26 would  

undeniably be the important COP to finalize the Paris  

Agreement’s implementation details and to signal the 

determination of the world leaders to collectively 

address the global threat of climate change. 
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 Recently, it was a decision made by the UNFCCC Secretariat that all necessary meetings under the UNFCCC 

official calendar of 2020 will be postponed with further announcement due to the development of the COVID-19 

pandemic. This followed by the announcement of the UK Government to postpone COP 26 to 2021 with no 

specific dates. Despite such postponement, countries expressed their willingness to adhere to the submission 

datelines of the past decisions.  This is to insist that climate change is indeed a vital issue; and the actions must 

be taken now.

Lastly, given the pandemic crisis of COVID-19 as the 

example, countries apply various measures to cope 

with this widespread health concern; such as aviation 

shutdown, prohibition of people-gathering activities: 

namely travelling, conferences, sport events, concerts, 

etc. There is a significant correlation with the decreased 

volume of GHG emission during March and April 2020 

comparing with its number of same period last year. 

This includes a substantial improvement of natural 

resources and environment conditions. These facts 

affirm that human beings and their activities are the 

center of all climate change and environment  

problems. Simultaneously, the situation reveals that there  

is still within a scope of human beings’ abilities to turn 

this thing around by our joint forces and actions. Hence, 

the COVID-19 pandemic could be deemed as the lesson  

of humankind that if we could jointly overcome  

this pandemic, we would save the earth and accomplish  

the global goals of Paris Agreement. And the most  

important thing is that we can do it without the need 

of a new pandemic comes around.
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เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานนโยบายและแผน
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ป
SUPER YEAR 
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ

ปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 นับเป็นปีที่มีความส�าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
เนือ่งจากจะมีการประชมุระดบัโลกหลายเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัความหลากหลายทางชวีภาพ 
เริม่จากการประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วยมหาสมทุร (UN Ocean Conference) ในเดอืนมถินุายน 
การประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity) ในเดือน
กันยายน  การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 
(the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological 
Diversity) ในเดือนตุลาคม และปิดท้ายด้วยการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (the 26th session of the Conference of the  
Parties (COP26) of the UN Framework Convention on Climate Change) ในเดอืนพฤศจกิายน  
ท้ังนี ้ความหลากหลายทางชวีภาพมคีวามเชือ่มโยงกับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอย่าง
แยกไม่ออก ในขณะที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ แต่การจดัการความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่หมาะสมจะสามารถลดผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
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  แม้ว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีการประชุมใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

กับความหลากหลายทางชีวภาพหลายเหตุการณ์ แต่การ

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะครอบคลุมทุก

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่พันธุกรรม ชนิดพันธุ์ 

และระบบนเิวศ นอกจากนี ้ยงัครอบคลมุถงึประเดน็การแบ่ง

ปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธกุรรมอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียม การสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วมในการ

อนรัุกษ์ และทีส่�าคญัในการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ที่ก�าหนดจัด

ขึน้ ณ เมอืงคณุหมงิ สาธารณรัฐประชาชนจนี จะมีข้อตดัสนิใจ 

เพื่อให้การรับรองกรอบด�าเนินงานด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของโลกฉบับใหม่ที่จะมาทดแทนแผนกลยุทธ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ  

(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and Aichi 

Targets) ทีก่�าลงัจะสิน้สดุลง โดยกรอบด�าเนนิงานด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพฉบบัใหม่จะเป็นกรอบด�าเนนิงานใน

ระยะ 10 ปีต่อไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021-2030 เพื่อให้ประเทศ

ภาคสีมาชกิน�าไปประยกุต์ใช้ในการจัดท�าแผนมาตรการด้าน

ความหลากหลายทางชวีภาพระดับชาติตามความเหมาะสม

ของบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนดัง

กล่าวจะมคีวามสอดคล้องกบัการสิน้สุดของวาระการพฒันา

ที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือภายในปี ค.ศ. 

2030

 การจดัท�ากรอบด�าเนนิงานด้านความหลากหลายทางชวีภาพของโลกฉบบัใหม่ หรือท่ีเรียกว่า Post-2020 Global Biodiversity 

Framework เริ่มขึ้นตั้งแต่หลังการประชุมสมัชชาภาคีฯ สมัยที่ 14 พ.ศ. 2561 เพื่อก�าหนดกรอบด�าเนินงานด้านความ 

หลากหลายทางชีวภาพของโลกภายหลงัปี พ.ศ. 2563  ให้สอดคล้องและตอบสนองกบัแนวโน้ม ทศิทางและสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2593 “มีชีวิตสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ (living in harmony with nature)”  

ในกระบวนการจดัท�าได้มกีารระดมความเหน็จากภาคอีนสุญัญาฯ และภาคส่วนเกีย่วข้อง รวมถงึวเิคราะห์ประเมนิความส�าเรจ็ของ

แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ ตลอดจนการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการ

ประเมนิสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและบรกิารจากระบบนเิวศระดบัภมูภิาคและระดบัโลก ซึง่จดัท�าโดยเวทรีะหว่าง

รัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental  

Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES) 
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 IPBES ในฐานะองค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลได้ประเมิน

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ

นิเวศระดับโลก และเป้าหมายไอจิ พบว่า ภาพรวมของความ

หลากหลายทางชวีภาพยงัคงถกูคุกคามจากปัจจัยต่าง ๆ  อย่าง

ต่อเนื่อง ได้แก่ การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรมากเกินศักยภาพ การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และมลพิษต่าง ๆ นอกจากนี ้

ยงัมปัีจจัยคุกคามอืน่ ๆ  เป็นตัวกระตุน้ ได้แก่ การเปลีย่นแปลง

โครงสร้างประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึง 

การก�ากับดูแลองค์กรภาครัฐ โดยในภาพรวมของโลก พบว่า

ระบบนเิวศทางทะเลและสิง่มชีวีติในทะเลได้รบัผลกระทบจาก

การใช้ประโยชน์มากเกนิศกัยภาพมากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทียบกับ

ระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน�้าจืด ส�าหรับสัตว์ที่อยู่ในภาวะ

ถกูคกุคาม พบว่าสตัว์มกีระดกูสนัหลงักลุม่สตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก 

อยู่ในภาวะถูกคุกคามมากท่ีสุด รองลงมาคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วย

นม นอกจากนี้ ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 

ธรรมชาตเิดมิเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกได้ส่งผลให้

ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพันธุกรรมพืชป่าลดลง  

ส�าหรับการประเมินเป้าหมายไอจิ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วยังไม่

บรรลุผลส�าเร็จ โดยเป้าหมายที่บรรลุผลส�าเร็จ คือ การเพิ่ม

พืน้ทีคุ่ม้ครองทางบกและทางทะเล การจัดท�าทะเบยีนรายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถ่ินท่ีรุกราน รวมถึงการจัดท�ารายงานแห่งชาติ

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีผลบังคับใช้ของ

พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก

ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

 ส�าหรับกรอบการด�าเนินงานด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพของโลกหลังปี 2020  จะมุ่งเน้นเพิ่มการด�าเนินการใน

เป้าหมายไอจิทีย่งัไม่บรรลุผลส�าเร็จ อาท ิการสร้างความรูค้วาม

ตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ทุกภาคส่วน 

การขจดัแรงจงูใจทางลบทีม่ผีลกระทบต่อความหลากหลายทาง

ชวีภาพ การบรหิารจดัการพืน้ทีก่ารเกษตรอย่างยัง่ยนืโดยค�านงึ

ถึงการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การ

ก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดให้สอดคล้องและเหมาะสมใน

แต่ละเป้าหมาย โดยเป้าหมายต้องมีความชัดเจน สามารถ

ประเมินผลและสามารถบรรลุได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง 

และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (specific, measurable, achiev-

able, realistic and time-bound: SMART) รวมถึงเพิ่มการ

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน 

เข้าถึงทุกภาคส่วนและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในบทบาท คณุค่าความส�าคญัของความหลากหลาย

ทางชีวภาพต่อสาธารณะให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ

แนวทางปฏบิตัใินปัจจบุนัไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ข้ึีนทีเ่รยีกว่า 
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transformative change  การให้ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะ

ในประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology) ข้อมูลล�าดับ

พันธุกรรม (digital sequence information)

 การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเร่ือง

ที่เราทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทุก

ระดบั ส�าหรบัการประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญาฯ สมยัที ่15 ณ เมอืง

คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม 2563 จะมีผู้แทน

ภาคีอนุสัญญาฯ จ�านวน 196 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ซึ่งหัวข้อ

หลักของการประชุมคือ “อารยธรรมทางระบบนิเวศ: การสร้างและ

แบ่งปันอนาคตร่วมกนัของทกุชวีติบนโลก (Ecological Civilization: 

Building a Shared Future for All Life on Earth) โดยจะเป็นการ

แบ่งปันประสบการณ์จากประเทศจีนที่ประสบความส�าเร็จในการ

ฟื ้นฟูและเปลี่ยนพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่กว้างขวางไม่น้อยกว่า 

500,000 ไร่ ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ และมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น การ

ฟื้นฟูดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการ

ศึกษา เศรษฐกจิ และสงัคมเพือ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงทีมุ่ง่ไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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Year

THE SUPER YEAR 
of Biodiversity

Benchamaporn Wattanatongchai
Environmentalist, Senior Professional Level
Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning

The year 2020 is a significant year for the biodiversity as many international 
conferences related to the biodiversity are scheduled in this year. The first meeting  
in June was the United Nations Ocean Conference. Next meeting of the Summit 
on Biodiversity is planned in September, followed by the 15th meeting of the  
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity in October 
and ending in November with the 26th session of the Conference of the Parties 
(COP26) of the UN Framework Convention on Climate Change. The biodiversity 
has inextricable linked to the climate change. While the biodiversity has been 
threatened by the climate change, the appropriate biodiversity management will 
help diminish the impact to the climate change.   
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 Although there are several big conferences  

related to the biodiversity to be organized in 2020,  

the Conference of the Parties to the Convention 

on Biological Diversity is eminently important  

because it covers all issues related to the conservation  

and the utilization of the biodiversity ranging from 

genes, species and ecosystems. It also extends to 

the issue on fair and equitable sharing of benefits 

arising from the use of genetic resources as well as 

creating awareness and participation in conservation.  

Another crucial aspect of the 15th meeting of  

the Conference of the Parties to the Convention 

on Biological Diversity, scheduled to take place in 

the Chinese city of Kunming, is the decision to adopt 

a new global framework on biodiversity works that 

will replace the expiring Strategic Plan for Biodiversity 

2011-2020 and Aichi Targets. The new framework 

on biodiversity works will outline tasks to be  

implemented over a 10-year period between 2021 

and 2030. Each party to the agreement will apply 

the framework on its own national biodiversity 

measures suitable to the country context. The 

ending year of this framework is in line with the 

end of the Sustainable Development Agenda and 

the Sustainable Development Goals in 2030.

 The drafting of the new global biodiversity framework, also known as, the Post-2020 Global Biodiversity 

Framework has commenced after the 14th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on  

Biological Diversity in 2018. It aims to set a framework on biodiversity works after 2020 that are consistent 

with trends, directions and current situations that move toward achieving the vision of “living in harmony 

with nature” by 2050. In the process of drafting the new framework, parties to the agreement and related 

parties have contributed to the process. They analyzed and evaluated the success of the Strategic Plan for 

Biodiversity 2011-2020 and Aichi Targets as well as other related studies such as the global and regional 

assessment reports on biodiversity and ecosystem services prepared by the Intergovernmental Science- 

Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES).
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 As an independent intergovernmental body, IPBES 

assessed the global status of biodiversity and  

ecosystem services and Aichi Targets. It found that the  

overall biodiversity has been threatened continuously 

from many factors such as the loss of habitats,  

overexploitation of resources beyond potential,  

invasion of alien species, climate change and other  

pollutions. There are also other threatening drivers 

including the change in population structure, social 

and economic circumstances, technologies and the 

supervision of government agencies. Marine ecosystems 

and marine animals are affected the most by  

overexploitation beyond potential when compared 

to terrestrial and fresh water ecosystems. For animals 

in threatened conditions, amphibians under the  

vertebrate group have been threatened the most, follow  

by mammals. Moreover, there are also the threats 

from change of original natural ecosystems to arable 

land across the globe, resulting in the loss of biodiversity  

including wild plant genetics. The assessment  

of Aichi Targets revealed that most of the targets 

have not been achieved. Those achieved targets are 

increasing land and sea protected areas, registration 

of alien species, preparation of national report on 

biodiversity and the implementation of Nagoya  

Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair 

and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 

Utilization.   

 Regarding the Post-2020 Global Biodiversity  

Framework, it aims toward boosting actions on  

unsuccessful Aichi Targets such as establishing the 

awareness on biodiversity among all parties,  

eradicating negative motives that will impact the 

biodiversity, sustainable management of cultivation 

areas by taking into account biodiversity conservation 

and protection and setting targets that are specific, 

measurable, achievable, realistic and time-bound: 

SMART. The framework also sets the direction to 

expand the easy-understanding public relations and 

communication to reach all parties and targeted 

audiences in order to promote knowledge and  

understanding about roles, values and the substance 
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of biodiversity to the public that will aspire to transformative  

changes of current methods or actions toward the better 

future. It will as well provide knowledge and enhance 

capacity relating to ongoing disputable biodiversity issues 

such as synthetic biology and digital sequence information. 

 The conservation and protection of biodiversity needs 

collective actions from all to drive the changes at all 

levels. At the 15th meeting of the Conference of the 

Parties to the Convention on Biological Diversity in  

Kunming, China in October 2020, a total of 196 parties 

will attend the meeting under the theme “Ecological 

Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth”. 

China will share its experiences on successful forest 

restoration by transforming the vast wilderness of over 

500,000 rai into verdant forests with high density of large 

trees. Such forest rehabilitation requires cooperation from 

all parties including educational institutes, economic and 

social sectors to bring the changes toward achieving the 

goal of sustainable environmental development.
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แก้ไขไฟป่า
อย่างมส่ีวนร่วมกบัชมุชนบ้านหนิลาดใน
โดยกองบรรณาธิการ 

จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าและหมอกควันได้กลายเป็นปัญหาที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้อง
เผชิญซ�้าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี และในปี พ.ศ.2563 นั้น สถานการณ์ดูจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่า 
ทกุปีทีผ่่านมา ได้มพีืน้ทีถ่กูไฟไหม้ในภาคเหนือถงึ 130,567.6 ไร่ ดงันัน้การแก้ไขปัญหาจงึเป็นเร่ืองที ่
ทกุภาคส่วนต้องร่วมมอืกัน วารสารธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฉบบันี ้ขอน�าเสนอแนวทางควบคมุไฟ
ป่าของชุมชนบ้านหินลาดใน ที่เกิดข้ึนจากความร่วมมือและร่วมใจของทุกคนในชุมชน โดยกอง
บรรณาธิการได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณชัยธวัช (ทศ) จอมติ ผู้แทนชุมชนบ้านหินลาดใน ต.บ้านโป่ง 
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งได้เล่าถึงวิถีชีวิตของชุมชนและประสบการณ์ท�างานในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า และมุมมองของชุมชนที่จะอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ความเป็นมา ชุมชนบ้านหินลาดใน
 บ้านห้วยหินลาดใน หมูท่ี ่7 ต.บ้านโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย สภาพภมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาและทีร่าบสงูลาดเอยีง บรเิวณ

นี้ เป็นต้นก�าเนิดล�าห้วยส�าคัญ 14 ล�าห้วย ที่ไหลมารวมกันเป็นห้วยหินลาด ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)

 คุณชยัธวชั จอมติ ผูแ้ทนชมุชนบ้านหนิลาดใน กล่าวถงึความเป็นมาของชมุชนบ้านหนิลาดในว่า  “...เราเป็นชมุชนดัง้เดมิท่ีอยู่ 

ในป่าเมืองหน้าด่านเมืองเชียงราย บรรพบุรุษเป็นคนเลี้ยงช้างให้เจ้าเมือง และมีอาชีพปลูกไร่หมุนเวียน ซึ่งต้องอยู่กับป่า หากิน

กับป่ามาแต่โบราณ ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่าพึ่งน�้า อาศัยรวมกันโดยอาศัยภูมิปัญญาในการรักษาป่า น�้า พื้นดิน และถ่ายทอดสืบต่อกัน

มา โดยบรรพบุรุษมีความห่วงใยอนาคตของชุมชนเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในช่วง พ.ศ.2517–2518 คือ ถนนสายพร้าว-

เวยีงป่าเป้า ทีส่ร้างผ่านหมูบ้่านและการให้สมัปทานป่าไม้ ซึง่เป็นช่องทางหนึง่ให้ป่าถูกบกุรกุจากผูท้ีต้่องการหาผลประโยชน์จากป่า 

ต้นไม้ใหญ่ สัตว์ป่า จนเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ล�าห้วยแห้งขอด การท�าไร่ ไม่ได้ผล จึงเกิดการอนุรักษ์ 

ผืนป่าโดยชุมชนโดยได้น�าภูมิปัญญา ความเชื่อ พิธีกรรมและวัฒนธรรมชนเผ่ามาปรับใช้ในการดูแลป่า จนป่าเริ่มกลับมามีความ 

อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน...” 
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ชัยธวัช จอมติ 
ผู้แทนชุมชนบ้านหินลาดใน
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วนันี้ที่ชุมชน

สถานการณ์ไฟป่า
ในปี 2563 
 สถานการณ์ไฟไหม้ป่าทีเ่กดิขึน้ในหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศท้ัง

จากสภาพอากาศทีแ่ห้งแล้งและการลกัลอบเผาป่า พบว่า สถติิ

พ้ืนท่ีป่าที่ถูกไฟไหม้ รวมท้ังประเทศสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม 

2562 จนถงึวนัท่ี 23 เมษายน 2563 อยูท่ี ่170,835 ไร่ ซึง่พืน้ที่

กว่าร้อยละ 75 อยู่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย แม่ฮ่องสอน 

 สถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบัน คุณชัยธวัช มีความเห็นว่า  

“...ปัจจบุนัการเกดิไฟป่ามคีวามรนุแรงมากขึน้ เนือ่งจากเมือ่ก่อน  

ไม่ค่อยมคีนเข้ามาในพืน้ทีป่า่ เราดบัไฟในพืน้ทีก่็หมดไป แตใ่น

ปัจจบัุนเกดิขึน้หลายพืน้ที ่ซ่ึงบางพืน้ทีไ่ม่เคยเกดิไฟป่ามานาน

เป็นสิบ ๆ ปี การดับไฟป่าอาศัยการเป็นจิตอาสา เพราะคนใน

ชุมชนได้ประโยชน์จากป่าทั้งหมด ป่าเปรียบเสมือนบ้านหลัง 

บ้านหินลาดใน
 ชาวบ้านหินลาดใน ท�าไร่หมุนเวียนบนเชิงเขาเพื่อปลูกพืช

ต่างๆ ไว้กินเอง เมื่อผ่านฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะย้ายไป

ท�าไร่ยังไร่ถัดไป แล้วปล่อยให้ไร่ท่ีใช้แล้วค่อย ๆ ฟื้นตัวด้วย 

ตวัเองตามธรรมชาต ิและวนไปตามวงจรนีจ้นครบ 7 ปี จงึกลบั 

มาที่ไร่เดิม ตามที่เรียกว่า ไร่หมุนเวียน ซึ่งในระยะเวลา 7 ปี 

นั้น พื้นที่ไร่โล่ง ๆ สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นป่าท่ีหนาแน่น  

จนกลายเป็นป่าทีส่มบรูณ์อกีครัง้ในทีส่ดุ นีค่อืการรักษาป่าของไร่ 

หมุนเวียน

 วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหินลาดใน คุณชัยธวัช ได้เล่า

ให้ฟังว่า “... ปัจจุบันคนในชุมชนท�าไร่หมุนเวียนตามพื้นที ่

เชิงเขาอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพราะแหล่ง 

อาหารอยู่ในป่าและในพื้นที่ไร่หมุนเวียน โดยปลูกพืชหลาก

หลายชนิดพนัธุ ์ในไร่มพืีชทกุอย่างทีส่ามารถเกบ็มากนิได้ และ

พื้นที่ราบปลูกเป็นนาข้าวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

เพราะถ้าข้าวพอเพยีงต่อการบรโิภคจะท�าให้คณุภาพชวีติดขีึน้

ด้วย ส่วนเร่ืองเศรษฐกิจการสร้างรายได้ มาจากการท�าวน

เกษตรเลี้ยงผึ้งและปลูกชา ซึ่งเป็นชาพันธุ์พื้นเมือง แต่เดิมนั้น

มกีารเกบ็เมีย่งและท�าเมีย่งขาย ต่อมาชาเป็นทีน่ิยมของคนจนี

อพยพ ซึ่งเข้ามาตั้งโรงชาภายในหมู่บ้าน และได้น�าองค์ความรู้

การแปรรูปเป็นชามาเผยแพร่ จนชาป่าบ้านหินลาดได้เป็นพืช

เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาจนทุกวันนี้...”
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ที่สองของพวกเรา เพราะป่าเป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร  

เป็นธนาคาร คนในชุมชนที่เกิดมาจะมีจิตส�านึกในการ

รักษาป่า เพราะคิดเสมอว่า ป่าเป็นของพวกเราทุกคน 

เมื่ออยู่ใกล้ที่สุด มีหน้าที่ในการดูแลและก็ใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...”

 ไฟป่าในประเทศไทย ส ่วนใหญ่เป ็นไฟผิวดิน  

(Surface Fire) ความสูงเปลวไฟมีตั้งแต่ 0.5 - 3 เมตร 

ในป่าเต็งรัง จนถึงความสูงเปลวไฟ 5 - 6 เมตร ในป่า

เบญจพรรณทีม่กีอไผ่หนาแน่น กล่าวคอืไฟท่ีไหม้ลกุลาม

ไปตามผวิดนิ เผาไหม้ ใบไม้ กิง่ก้านไม้แห้งทีต่กสะสมอยู่

บนพืน้ป่า หญ้า ลกูไม้เลก็ ๆ  ไม้พืน้ล่าง กอไผ่ ไม้พุม่ ความ 

รนุแรงของไฟจะขึน้อยู่กบัชนดิและประเภทของเชือ้เพลงิ 

โดยทัว่ไปไฟชนิดนีจ้ะไม่ท�าอนัตรายต้นไม้ใหญ่ถงึตาย แต่

จะท�าให้เกิดรอยแผลไฟไหม้ ซึ่งมีผลให้อัตราการเจริญ

เตบิโตของต้นไม้ลดลง คณุภาพของเนือ้ไม้ลดลง ไม้มรีอย

ต�าหน ิและท�าให้ต้นไม้อ่อนแอจนโรคและแมลงสามารถ

เข้าท�าอันตรายต้นไม้ได้โดยง่าย ไฟป่าชนิดนี้ หากตรวจพบได้ 

ในขณะเพ่ิงเกิด และเข้าไปควบคุมอย่างรวดเร็ว จะควบคุมไฟได ้

ไม่ยาก แต่หากเวลายืดยาวจนไฟแผ่ขยายออกเป็นวงกว้าง  

การควบคุมก็จะท�าได้ยากยิ่งขึ้น
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การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการรบัมือไฟป่า
 สภาพพื้นที่ป่าไม้ ต�าบลบ้านโป่ง มีพื้นท่ีป่าไม้ประมาณ 

35,777 ไร่ หรือร้อยละ 60.21 ของพื้นที่ทั้งหมดของต�าบล 

(60,639 ไร่) ชุมชนบ้านห้วยหินลาด เป็นชุมชนหนึ่งบนพื้นที่

สูง ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหินลาดใน บ้านผาเยือง 

และบ้านหินลาดนอก โดยชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะช่วย

กนัรกัษาสภาพของธรรมชาตไิว้ให้ได้มากทีส่ดุ ซึง่ปัจจุบนัชาวบ้าน 

ได้รับผิดชอบดูแลผืนป่าประมาณ 15,000 ไร่ 

 ชมุชนบ้านหินลาดในให้ความร่วมมอืกบัการรบัมอืไฟป่า ซึง่

คุณชัยธวัช ได้กล่าวถึงว่า “...แนวความคิดในการดูแลไฟป่า

ส�าหรับชุมชนนั้นคือ คนในเมืองจะเก็บเงินไว้ในธนาคาร แต่

พวกเราเก็บเงินไว้กับต้นไม้ ไม่ว่าจะต้นชา น�้าผึ้ง ต้นไม้ต่างๆ 

เม่ือไฟเข้ามาก็จะเกิดผลกระทบในทุกด้าน ชุมชนต้องดูแล 

ไฟป่าเป็นอย่างด ีโดยแบ่งเป็น หนึง่ไฟจ�าเป็นท่ีจดุเพือ่ปากท้อง  

จุดเพื่อก�าจัดวัชพืชในพื้นที่ และให้ระบบนิเวศฟื้นตัวเอง และ 

สองไฟไม่จ�าเป็น คือ ไฟที่เกิดจากการเผาป่า เพื่อการล่าสัตว์ 

หรือกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ ท�าให้ชุมชนต้องมีการดับ 

ไฟป่าเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา จากสมัยก่อนท�าการดับ

ไฟเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีการท�าแนวกันไฟรอบหมู่บ้าน 

สองหมื่นกว่าไร่ สาม ชุมชนได้ท�าร่วมกัน...”  

 วิถีชีวิตชุมชนบ้านหินลาดใน มีความผูกพันกับป่าซึ่งเป็น

เสมือนบ้านหลังใหญ่ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้และ

เศรษฐกจิ ดังนัน้ ชาวบ้านชุมชนบ้านหนิลาดในจงึมคีวามเข้าใจ

และตระหนักถึงความส�าคัญป่า เกิดความร่วมมือเฝ้าระวัง

ควบคุมไฟป่าในพื้นท่ี นับเป็นการช่วยรักษาพ้ืนที่ป่าไม่ให้ถูก

ท�าลายจากไฟป่า และรักษาระบบนิเวศของป่าโดยเฉพาะป่า 

ดิบเขา หากไฟป่าเผาผลาญไปถึงระดับยอดเขาแล้ว จะเกดิความ 

สูญเสียอย่างมากด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พืช และ

สัตว์ที่อาศัยอยู่และการฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน
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การดูแลไฟป่าของชุมชนบ้านหินลาดใน

 ทมีงานแรกทีเ่ข้าถงึพ้ืนทีไ่ด้อย่างรวดเร็ว คอื ทมีมอเตอร์ไซค์

น�าน�า้เข้าไปเพือ่ให้เปลวไฟความรนุแรงลดลง ทมีทีส่องเป็นทีม

มีดเพื่อท�าเส้นทางสู่จุดไฟป่า ทีมที่สามเป็นทีมเครื่องมือดับไฟ 

เช่นคราด และเคร่ืองเป่าลม เพื่อไปกวาดใบไม้และเช้ือเพลิง 

ทมีทีส่ีเ่ป็นทมีเสบยีงเพือ่เข้าไปดแูลผูท้ีท่�าการดบัไฟป่า ซึง่ทุกครัง้ 

หลังที่ท�าการดับไฟไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะมีการเฝ้าระวัง เพราะ

พวกขอนไม้ หรือตอไม้ อาจเกิดการประทุขึ้นอีก...”   

 การควบคุมไฟป่าต้องด�าเนินการอย่างครบวงจร กล่าวคือ 

เริ่มต้นจากการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยศึกษาถึงสาเหตุ 

ของการเกิดของไฟป่าในแต่ละพ้ืนท่ีแล้ววางแผนป้องกันโดย

ร่วมกบัหน่วยงานและชมุชนในพืน้ที ่รวมท้ังการประชาสมัพนัธ์

สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์และการรักษาป่า

 ไฟป่าเป็นหนึง่ในภยัพบัิตทิีม่ากบัความแห้งแล้งของอากาศ 

ไฟป่าจะมี 2 สาเหตุด้วยกัน คือ จากธรรมชาติและจากฝีมือ

มนษุย์ ส�านกังานป้องกนัปราบปรามและควบคมุไฟป่ากล่าวถึง 

ไฟป่าในประเทศไทยเกิดจากธรรมชาติมีเพียงแค่ร้อยละ  

0.004 เท่าน้ันเอง นอกนั้นอีกร้อยละ 99.996 มาจากฝีมือ

มนุษย์ทัง้สิน้ โดยมสีาเหตมุาจากสิง่ต่างๆ เรยีงตามจ�านวนการ

เกดิไฟป่าจากมากไปหาน้อย ดงันี ้การเกบ็หาของป่า การเผาไร่  

การแกล้งจุดไฟ ความประมาท การล่าสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์ 

และความคึกคะนอง 

 การดแูลไฟป่าของชมุชนบ้านหนิลาดใน คณุชยัธวชั อธบิาย

ในรายละเอียดดงัน้ี “...จรงิ ๆ  แล้วเรือ่งไฟป่าเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้

ทุกปี ซึ่งชุมชนจะรู้กันว่าในช่วงที่ใกล้เข้าสู่หน้าแล้ง เดือน

กมุภาพนัธ์ เดอืนมนีาคม จะต้องมกีารท�าแนวกนัไฟ ซึง่ได้กลาย

เป็นส่วนหนึง่ไปในวถิชีวีติของคนในชมุชนไปแล้ว โดยมกีารท�า

แนวกนัไฟไว้สองชัน้ ชัน้แรกเป็นแนวกนัไฟตามแนวเขตส�าหรับ

หมู่บ้าน และชั้นที่สองเป็นหมู่บ้านสัตว์ป่าและสวนชา สวน 

วนเกษตรของชมุชน ความยาวของแนวกนัไฟทัง้สองยาวประมาณ  

29 กิโลเมตร ความกว้างไม่ต�า่กว่า 4 เมตร และเมื่อถึงเวลา 

เยาวชนจะขึ้นไปนอนเฝ้าระวังไฟป่าบนดอย เพราะท�าให้ง่าย

ในการมองเห็น การเฝ้าสังเกตจากจุดชมวิวบนดอยสามารถ 

มองเห็นได้รอบ 360 องศา ซึ่งจะท�าให้รู้ตัวได้เร็วขึ้น...”

 ชมุชนบ้านหนิลาดใน มวีธิกีารดับไฟป่าอย่างเป็นขัน้ตอน กล่าว 

คือ “...เมื่อเกิดไฟป่าเกิดขึ้นวิธีการดับไฟคือ จะประเมินพื้นที่

ก่อน ต้องหลกีเลีย่งทศิทางลม การดบัไฟป่าจะท�ากนัในสามวธิี 

วธิแีรก ส�าหรบัพืน้ทีท่ีม่คีวามลาดชนัไม่มากและไฟป่ายงัเกิดไม่

รนุแรงสามารถทีจ่ะเผชญิหน้ากบัไฟได้ วธิท่ีีสอง ใช้การหลีกเล่ียง 

การเผชิญหน ้ากับไฟ โดยท�าแนวกันไฟไว ้ระยะกว ้าง 

ประมาณ 2 เมตร  และวิธีที่สาม ส�าหรับการเกิดไฟป่าในพื้นที่

เสี่ยง เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และมีเชื้อเพลิงจ�านวนมาก 

จะท�าการเผาชนโดยท�าแนวกันไฟไว้ เพื่อสละพื้นที่บางส่วน 

และท�าการเผาให้ไฟไปชนกัน 

25วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT



กา ร จ ดัก า ร ไฟป ่ า
อย่างยั่งยืนในชุมชน 
 

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่ง ส่งผลให้อณุหภมูสิงู มคีวามชืน้ต�า่ ฝนตกน้อย และมลีม 

แรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่าง 

รนุแรง จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ต้องสร้างความมัน่คงและเข้มแขง็ของ

ชุมชนเพื่อเป็นการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

 คุณชัยธวัช ได้ให้ความเห็นต่อการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน

ว่า “...จรงิ ๆ  หวัใจของเรือ่งไฟป่านัน้อยูท่ีก่ารดแูลป่าไม่ให้เกดิ

ไฟไหม้ ต้องให้ทุกคนรู ้ว ่าไฟป่าที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อ 

ลมหายใจของทกุคน ในส่วนของวธิกีาร เน้นการเฝ้าระวงั และการ 

เพิ่มช่องทางถนนเพื่อให้เข้าไปถึงไฟป่าได้เร็วขึ้น และต้องขอ

ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง รณรงค์อย่างต่อเนือ่งให้

ประชาชนเกดิความเข้าใจโทษภัยไฟป่า และการป้องกันตัง้ด่าน

สกัดต้นทางเข้าป่า เป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิด เพราะไฟป่า

เกดิจากคน ต้องแก้ทีต้่นเหตดุกีว่าปลายเหตุ และเปิดเวทพีดูคยุ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาจท�าข้อตกลงร่วมกันกับ 

ภาครัฐในการดูแลไฟป่า โดยแบ่งพื้นที่ให้ในแต่ละชุมชนดูแล 

และที่เกินความสามารถของชุมชนก็ให้ภาครัฐเข้ามาดูแล โดย

ถ้าเรามีการวางแผนทั้งระบบ ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดปัญหา 

ไฟป่า...” 

การดูแลรักษาป่า และการควบคุมไฟป่าพื้นที่บ้านหินลาดใน 

คณุชัยธวชั ได้กล่าวฝากทิง้ท้ายว่า “...ป่าเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ 

คนมักไม่เข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้วหากคนไม่มีป่าแล้ว ออกซิเจน

หรอืลมหายใจจะมปัีญหา เพราะใบไม้เติบโตจากคาร์บอน  มัน

ฟอกออกซเิจน เพราะฉะนัน้ป่าเป็นสมบตัขิองชาตแิละของพวก

เราทุกคน ผมคิดว่า คนที่อยู่กับป่า เขาอยู่ตรงจุดนั้นใกล้ที่สุด 

เขาทุ่มเทในเร่ืองการรักษาป่าอยู่แล้ว ส่ิงท่ีผมจะต้องขยายต่อ

ไปคือการน�าแบบอย่างในหมู่บ้านที่ส�าเร็จในการดูแลป่าไปสู่ 

ชุมชนอื่น ๆ ต้องท�าให้ทุกชุมชนเห็นคุณค่าของป่า...”  

 การแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนนั้นสิ่งที่ส�าคัญคือ ทุกคน

ต้องตระหนักรู้ถึงมหันตภัยจากไฟป่า ต้องมีการบูรณาการ

ด�าเนินงานให้เชื่อมโยงกันทุกระบบและทุกหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุโดยรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเกิดขึ้นรอบ

ด้าน โดยอาศัยภูมิปัญญาด้ังเดิมของชุมชนควบคู่ไปกับหลัก

วิชาการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สัมภาษณ์พิเศษ Special Interview26 มกราคม - มีนาคม 2563 : Vol. 9 No.4 January - March 2020



เอกสารอ้างอิง

กาย ไล มิตรวิจารณ์. (2560).  กาแฟ, ยั่งยืน, ยังไง? : เสวนาหน้าโต๊ะกาแฟที่ชวนกันมาแชร์เรื่องความยั่งยืน. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก https://www.greenery.org/articles/sustainable-coffee/ 

คณะท�างานรางวัลลูกโลกสีเขียว. (2548).  ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว คร้ังที่ 7 ประจ�าปี 2548 ประเภทกลุ่มเยาวชน. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/2548/youthgroup-02.html

เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง (Indigenous Media Network: IMN). (2562).  เสวนา “ยืนงง ในดงควัน. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก https://www.facebook.com/imnvoices/videos/1142730595915284

จิรณรงค ์  วงษ ์สุนทร. (2560). หินลาดใน เรียนรู ้ เร่ืองไร ่หมุนเวียนและเดินตามเชฟเข ้าป ่าวนเกษตร. สืบค ้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก https://readthecloud.co/scoop-27/

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล. (2562).  ชัยธวัช ชุมชนกับป่าเสียงสะท้อนจาก ‘บ้านแม่หมี’ : พื้นที่ทับซ้อนบนวิถีปกาเกอะญอ. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563, จาก 

     https://www.the101.world/karens-on-overlapping-area/ 

ศู น ย ์ วิ จั ย ก สิ ก ร ไ ท ย .  ( 2 5 6 3 ) .   ไ ฟ ป ่ า . . . ค ว า ม สู ญ เ สี ย ที่ ไ ม ่ อ า จ ป ร ะ เ มิ น ค ่ า .  สื บ ค ้ น  3  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 3 ,  

     จาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Wildfire-FB080520.aspx

ศูนย ์วิ จั ยและพัฒนาการป ้อง กันและจัดการภัยพิบัติ .  (2555) .   ไฟป ่าภาคเหนือในฤดูร ้อน.  สืบค ้น  3  กรกฎาคม  2563,  

     จาก http://dpm.nida.ac.th/main/index.php/articles/fire/item/37-ไฟป่าภาคเหนือในฤดูร้อน 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส�านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่). (2554).  ความรู ้เรื่องไฟป่า. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก http://www.fca16.com/newblog/blog.php?id=forestfire41

ส�านักข่าวชายขอบ. (2563).  ชาวบ้านเผยใช้ภูมิป ัญญาดั้งเดิม “เผาชน” ปกป้องป่า-ชิงเผาเช้ือเพลิงก่อน. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24808  

ส�านักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า. (2563).  พื้นที่ไฟไหม้ป่าในแต่ละจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2563. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก http://portal.dnp.go.th/Content/firednp?contentId=15705

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านโป่ง. (2563). ข้อมูลทั่วไปต�าบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย. สืบค้น 3 กรกฎาคม 2563,  

     จาก http://www.tambonbanpong.go.th/data.php?id=1

27วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT



Participatory 
management 
of forest fires 
by Ban Hin Lat Nai 
community
By Editorial Board

Forest fires and hazes have become repeated problems for local people and officials during 
the dry season every year. In 2020, the situations seem to be more severe than previous 
years with burned areas of 130,567.6 ria in Northern Thailand therefore all related parties 
should collaborate to solve this problem. This volume of Nature and Environment Journal 
presents forest fire control guidelines of Ban Hin Lat Nai community, that created by the 
cooperation and participation from all people in the community. The Editorial Team talks 
to Chaithawat (Tos) Jomti, representative of Ban Hin Lat Nai community in tambon Ban 
Pong of Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province, about the way of life of the community 
and his experiences working to solve problems related to forest fires and the community’s 
perspective of living in the forest in a sustainable manner.

History of Ban Hin Lat Nai community
Ban Hin Lat Nai community is Moo 7 of tambon Ban Pong, Wiang Pa Pao district in Chiang Rai province. Its 

terrain is mountainous and sloping plateau which is the origin of 14 important creeks that flow down to join 

together as Hin Lat creek, where is an area with abundance of natural resources. Majority of people in the 

community are ethnic Paganyaw (Karen).
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Participatory 
management 
of forest fires 
by Ban Hin Lat Nai 
community

Chaithawat (Tos) Jomti, representative of Ban Hin Lat Nai community talks 
about the history of Ban Hin Lat Nai community that “…We are the original 
community living in forest in the frontier town of Chiang Rai. Our ancestors 
were elephant caretakers for the city lord. They had grown crops in rotation  
basis, made the living from the forest since the ancient time. They  
spent their lives depending on the forest and water while applying their 
indigenous wisdom to conserve the forest, water and soil and handed 
down the wisdom from generation to generation. Our ancestors have 
worried about the future of community since they saw the fast change 
during 1974-1975 with the construction of a road linking Phrao and Wiang 
Pa Pao that cut through the village. The granting of forest concession is 
another channel inducing intrusion into the forest 
from people who want to exploit the forest, 
large tress and wild animals for their own 
benefits, leading to the deterioration of 
natural resources, dryness of creeks 
and unfruitful crop harvest. There-
fore, the forest conservation has 
been initiated by community to 
adapt the indigenous wisdom, 
beliefs, rituals and tribal  
culture to care for the forest,  
returning the richness 
to forest as in pres-
ent…”
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Ban Hin Lat Nai 
community 
nowadays
 Local people in Ban Hin Lat Nai cultivate crops 

on mountain foot for own consumption. They will 

move to next farming plot after the harvest while 

letting the used plot to naturally recover itself. This 

farming pattern will be operated in cycle which a 

full cycle will take 7 years to complete. With this 

rotational farming, in the period of 7 years, the empty 

post-harvest plot can revive itself to become a  

forest with abundant trees. This is the way to  

conserve forest through rotational farming.  

 The way of life of people in Ban Hin Lat Nai  

community – Mr. Chaithawat explains that “…Currently,  

people in the community grow crops on mountain 

foot in rotation basis in order to build food security 

because food sources are in the forest and rotational  

farm. Different edible crops are grown in the same 

plot. Rice is cultivated on flat land for the development 

of good quality of life because sufficient rice  

for consumption will help improve the quality of 

life. For income generation purpose, people earn 

money from forest agriculture such as beekeeping 

and tea planting. In the past, people planted native 

tea trees to make and sell fermented tea leaves. 

Tea is popular among overseas Chinese merchants 

who have set up tea factories in the village and 

brought with them the knowledge about tea  

processing, making wild tea from Ban Hin Lat to be 

recognized as an economic crop that generates  

income to villagers until now…”
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State of forest 
fires in 2020

 Forest fires occurred in several areas across Thailand 
because of dry weather and illegal forest burnings.  
According to statistics, total accumulated burned forest 
areas nationwide during October 2019 to April 23rd 2020 
were at 170,835 rai, of which over 75% located in the 
North of Thailand particularly in provinces including Chaing 
Mai, Chiang Rai and Mae Hong Son.

 Referring to present forest fires, Mr. Chaithawat has the opinion that “…Forest fires have become 
more violence nowadays. In the past, not many people entered the forest so when we put out the fire, 
it disappeared from that area. But the fires currently occurred in many areas, some of which have  
never faced forest fires for several decades. Forest fire fighting is the volunteer work because all people in  
community will benefit from the forest. The forest seemed to be our second home because it is the 
home, food source and the bank. Newly born local people in the community will grow up with the 
consciousness to conserve the forest because we always think that the forest belong to all of us. As 
we live the nearest, we have the duty to maintain and utilize the benefit in a sustainable way until the 
practice becomes a part of life…”   
 Most of forest fires in Thailand are surface fires with the flame rises to between 0.50 – 3 meters in 
Dry Dipterocarp Forest or as high as 5 – 6 meters in Mixed Deciduous Forest with high density of bamboos.  
The forest fire will spread on the ground, burn leaves, dried twigs accumulated on the ground,  
grasses, small fruits, undergrowth trees, bamboos and shrubs. The severity of fire will depend on types 
of fuel. Generally, this surface fire will not bring huge danger or uproot large trees but it will cause 
burned marks that will reduce trees’ growth rate, diminish quality of wood, flaws on the wood as well 
as weakening the trees so diseases or insects can easily damage the trees. This type of fire can easily 
be controlled when it is detected in an early stage and swiftly taken care of. But controlling the surface 

fire will be more difficult when the time passes and the fire has spread to cover a large area.
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Community participation in fighting forest fires

 Regarding the state of forest area in tambon Ban 

Pong, there are a total of 35,777 rai of forest, or 60.21% 

of total area of the tambon (60,639 rai). Ban Huay Hin 

Lat Nai is a community on the high ground that  

comprises of 3 villages including Ban Hin Lat Nai, Ban Pha  

Yueang and Ban Hin Lat Nok. The three communities 

jointly agree to assist each other in conserving natural 

conditions as much as they can. Currently, they are 

responsible to look after around 15,000 rai of forest.

 Ban Hin Lat Nai community are cooperating to fight 

against forest fires. Mr. Chaithawat said “…The  

community’s concept in taking care of forest fire is in  

comparison to city people keep money in the bank 

but we keep our money in the trees whether they are 

tea trees, honey or other trees. If the fire occurs, it will 

affect people in all aspects so the community has to 

take a good care of the forest fire. The fire can be 

classified as – first, necessary fire that must be ignited 

for the living, eradiating weeds in the area and letting 

the ecology to recover itself; second, unnecessary fire 

which occurs from burning the forest to hunt animals 

or fire lit by people without knowledge about the fire. 

Therefore, the community has to put out the fires 

regularly. However, the community has developed 

skills in dealing with the fire. In addition to normal 

extinguishing activity, they create firebreaks around 

the villages. People from three villages have assisted 

to build firebreaks covering over 20,000 rai of forest…”

 The way of life of Ban Hin Lat Nai community is 

deeply connected to the forest, which regarded as 

their large home providing food, income and supporting  

the economy. Ban Hin Lat Nai community, hence, 

truly understand and realize the significance of forest, 

encouraging them to voluntary join in monitoring and 

controlling forest fires in the area. Their attempt will 

help to protect forest areas from being destroyed by 

forest fires and maintain the forest ecology, especially 

Hill Evergreen Forest because the forest fire at mountain  

summit will cause extensive damages in biological  

term by damaging natural habitats of plants and  

animals that will require a lengthy period for recovery.    

สัมภาษณ์พิเศษ Special Interview32 มกราคม - มีนาคม 2563 : Vol. 9 No.4 January - March 2020



Forest fire care by Ban Hin Lat Nai community

 Forest fire is one of disasters generally occurs during 

the dry weather. There are 2 reasons for the fire which 

are natural occurrence and human hands. Forest  

Protection and Fire Control Office reported that only  

0.004% of forest fires in Thailand occurred naturally 

but the huge majority of 99.996% caused by human 

hands. Reasons of human-caused forest fires in order 

based on high frequency of occurrence to low frequency 

are collecting forest products, open burnings in field,  

teasing with fire, carelessness, hunting, raising livestock 

and obstinacy.

 Regarding methods that Ban Hin Lat community 

used to monitor the forest fires, Mr. Chaithawat provides 

details that “…Actually, forest fires occur every year 

so communities automatically know that the dryness 

is approaching so firebreaks are built in February and 

March. Making firebreak has become the way of life of 

people in the community. Two-layer firebreak will be 

created. The first layer acts as barrier along boundary 

of village while the second layer means to protect wild 

animals, tea plantation and forest agriculture. The 

length of two-layer firebreak is about 29 kilometers 

with the width of at least 4 meters. When the time 

arrives, our young men will go to sleep on the mountain 

to monitor fires because it is easier to detect the  

fire. Observing the fire from the view point will provide 

360-degree sight, allowing early detection of the fire…”

 Steps in extinguishing forest fires of Ban Hin Nak 

community are as follow “…When the fire occurs, the 

area assessment must be carried out at first step in 

wildfire suppression by trying to avoid wind direction. 

The fire control will be done in three methods.

 First method is to confront the fire on slightly slope 

area and the fire severity is low.

 Second method is to avoid direct confrontation by 

creating 2-meter firebreaks.

 Third method is for forest fire in risk areas such as 

area with steep slope and large amount of fuel. The 

community will ignite fire after creating firebreaks. It 

means they sacrifice some spaces and create fire to 

adjoin the approaching flame.

 The first team swiftly arrive at the area is a motor-

cycle team bringing water to reduce the violence of 

the flame. The second team is a machete team to 

make way for following teams to reach the site. The 

third team is the equipment team carrying rakes and 

leaf blowers to collect leaves and possible fuels. The 

fourth team is the supply team bringing food to fire 

suppression teams. After extinguishing the fire regard-

less of the method, there must be post-fire monitoring 

to ensure no following eruption of fire from logs or 

stumps…” 

 Wildfire control must be operated in an integrated 

manner by starting from the forest fire prevention with 

the studying about causes of wildfire in each area and 

layout prevention plan with cooperation from all  

government agencies and local people in the area. There  

should be the public relations to establish knowledge 

and understanding about benefits of the forest  

conservation.   
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Sustainable forest fire 
management in community

 Nowadays, the ongoing climate change has resulted 

in high temperature, low humidity, little rain and strong 

winds that caused high risk for the violent eruption  

of forest fires. Therefore, it is necessary to build the 

community’s security and strength in preparation to 

possible incidents.

  Mr. Chaithawat offers his opinion on sustainable 

wildfire management that “…Actually, the core of 

forest fire management is about ensuring no wildfires. 

We have to let everyone know that wildfire will affect 

the breath of all. We focus on the surveillance and 

road building for quicker access to forest fire sites. We 

also need cooperation from related officials for  

continuous campaign to bring understanding to the 

public about the danger of forest fire and the prevention  

through the setting up of checkpoints to bar people 

from entering the forest because it is the measure  

to prevent human-caused fires. It is better to solve 

problem at the root cause not the symptom. Discussion  

forum should be held for continuous problem solving. 

An agreement on fire control may be signed with the 

government by dividing areas for each community to 

care for while the government takes care of issues 

beyond the ability of communities. We need plan for 

the whole system as it will help prevent forest fires…”  

 Regarding the forest conservation and the control 

of forest fire in Ban Hin Lat Nai, Mr. Chaithawat notes 

that “...Forest is a part of life but people usually do 

not understand. If there is no forest for human, we 

will have problem with oxygen or our breath because 

the leaf grows by using carbon dioxide and releases 

oxygen. Therefore, forest is the national property 

which belongs to all of us. I think, people who live 

in the forest, they live the nearest so they will  

dedicate to maintain the forest. What I have to expand  

is to bring the success model of forest maintenance 

to other communities, to encourage them to  

recognize the value of the forest…”  

 Important issues for solving forest fire problems in 

a sustainable way are that everyone has to realize the 

danger of wildfire, integrated measures are needed 

among all related agencies and systems to solve  

problem from the root cause. Opinion sharing from local  

people in the areas is also necessary in order to outline 

well-rounded solutions. Indigenous wisdom should  

be applied along with academic principles to solve  

problems, develop quality of life of local people and  

create sustainable environment.    
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ออสเตรเลยี
(Bushfires in Australia)

ท่ีมา: https://www.abc.net.au 

นายฉตัรชยั อนิต๊ะทา

นกัวชิาการสิง่แวดล้อมช�านาญการพเิศษ

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ฤดูกาลไฟป่าของออสเตรลียในช่วง  2562-
2563 มีความรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ
หลายสิบปี ที่อาจเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน 
และท�าให้สถานการณ์ไฟป่ามคีวามรนุแรงมาก
ขึน้ มพีืน้ทีถ่กูไฟเผาไหม้เป็นบรเิวณกว้าง ท�าให้
บ้านเรือนเสียหาย และสัตว์ป่าถูกไฟคลอกตาย
จ�านวนมาก รวมถึงผลกระทบจากหมอก ควัน 
และเถ้าต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น ในคอลัมน์นี้
จึงได้น�าเสนอกรณีศกึษาไฟปา่ในออสเตรเลยี 
เพื่อเข้าใจถึงปรากฎการณ์ที่ เกิดข้ึน และ
พจิารณาการจดัการทีจ่ะน�ามาใช้จดัการไฟป่า
ของประเทศไทยได้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น

การเกิดไฟป่าและการลกุลาม
 การเกดิไฟป่า มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ (1) เชือ้เพลิงในป่า 

จ�าพวกหญ้าแห้ง กิง่ไม้ ใบไม้ทีท่บัถม (2) ปรมิาณออกซเิจนอย่างน้อย 

15% ทีจ่ะช่วยท�าให้เกิดการเผาไหม้ได้ และ (3) ความร้อนทีท่�าให้เกดิการ

ลกุไหม้ได้ เช่น ฟ้าผ่า การเสยีดสขีองกิง่ไม้ หรอืการจดุไฟ เพือ่เกบ็หาของ

ป่า ล่าสตัว์ ถางป่า เผาพืน้ท่ีการเกษตรแล้วลกุลาม ความประมาท และ

ความคกึคะนอง เป็นต้น

 ปัจจยัทีท่�าให้ไฟป่าลกุลามอย่างรวดเรว็ คอื (1) ลกัษณะของเชือ้เพลงิ 

เช้ือเพลงิทีมี่ขนาดเลก็ เช่น ใบไม้และก่ิงไม้แห้ง ตดิไฟได้ง่ายและลกุลาม

ได้รวดเรว็กว่าเช้ือเพลงิท่ีมขีนาดใหญ่ หากเป็นไม้ขนาดใหญ่จะตดิไฟได้

ยากกว่า ลกุลามช้ากว่า แต่มคีวามรนุแรงมากกว่า รวมถงึการจดัเรยีงตวั

ของเช้ือเพลิงท่ีต่อเน่ือง ท�าให้ไฟลกุลามได้อย่างรวดเรว็ (2) ความชืน้สมัพทัธ์ 

ถ้ามีความชืน้สมัพทัธ์สงูจะท�าให้ตดิไฟยาก ลกุลามได้ช้า (3) ลักษณะ

อากาศ ได้แก่ อณุหภมิูสงู จะท�าให้เกดิการติดไฟและมีการลกุลามอย่าง

รนุแรง และลม ช่วยเพิม่ออกซเิจนให้แก่ไฟให้ลกุลามไปตามทศิทางและ

ความเรว็ลม และ (4) ลกัษณะภมูปิระเทศทีมี่ความลาดชันสงูจะมอัีตรา

การลกุลามของไฟทีร่วดเรว็และรนุแรงกว่าทีร่าบ เนือ่งจากความร้อนได้

ถูกพัดขึ้นไปด้านบน ท�าให้เชื้อเพลิงที่อยู่สูงขึ้นไปมีความช้ืนน้อยลง  

จงึตดิไฟอย่างรวดเรว็
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ท่ีมา: https://www.climatecouncil.org.au/ ท่ีมา: https://www.climatecouncil.org.au/

ไฟป่าออสเตรเลยี
 ออสเตรเลียมวีวิฒันาการควบคูก่บัการเกดิไฟป่า

มาอย่างยาวนาน เนือ่งจากมลีกัษณะภมูอิากาศร้อน

และแห้งแล้ง จงึเสีย่งต่อการเกดิไฟป่าได้ง่าย อย่างไร

ก็ตาม ออสเตรเลียมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่มาก ท�าให้

แต่ละภมูภิาคมโีอกาสเกดิไฟป่าในช่วงระยะเวลาที่

แตกต่างกัน เช่น ออสเตรเลยีตอนใต้มกัเกดิไฟป่าใน

ช่วงฤดูร้อน (ธนัวาคม-กมุภาพนัธ์) และฤดใูบไม้ร่วง 

(มนีาคม-พฤษภาคม) ขณะทีท่างตะวนัออกหรอืรฐั

นวิเซาท์เวลและตอนใต้ของรฐัควนีสแลนด์ มีความ

เสี่ยงการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กันยายน-

พฤศจกิายน) และต้นฤดูร้อน และตอนเหนอืของ

ออสเตรเลยีกลบัมแีนวโน้มเกดิไฟป่าในช่วงฤดูหนาว 

(มถินุายน-สงิหาคม) และฤดใูบไม้ผลิ 

 การเกิดไฟป่าในปีนีม้คีวามรนุแรงมาก เนือ่งจากหลายปีก่อนหน้านี ้ ค่าปรมิาณน�า้ฝนเฉลีย่ต่อปีลดน้อยลงไปกว่า 40% ท�าให้

ออสเตรเลยีมสีภาพแห้งแล้งต่อเน่ือง และในปี 2562 มปีริมาณน�า้ฝนน้อยกว่าทกุปี โดยเฉพาะในภาคใต้และภาคตะวนัออกของ

ออสเตรเลยี ทัง้นี ้จากข้อมูลอณุหภูมเิฉลีย่สงูสดุของออสเตรเลยีเพิม่ขึน้ต้ังแต่ปี 2453 (ค.ศ. 1910) มค่ีาสงูขึน้เรือ่ยๆ และในปี 2562 

มีอณุหภมูเิฉลีย่สงูขึน้ 1.52 oC มค่ีาอณุหภูมสิงูสดุ ณ เดอืนธนัวาคมที ่41.9 oC และจากการคาดการณ์ในอกี 50 ปีข้างหน้า ออสเตรเลยี

มีแนวโน้มจ�านวนวนัทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิไฟป่าท่ีมคีวามรนุแรงมากขึน้ เกดิได้บ่อยขึน้ และจ�านวนวนัทีเ่สีย่งต่อการเกดิไฟป่าใน

แต่ละปียาวนานขึน้

 รฐับาลออสเตรเลยีได้จดัท�าและเผยแพร่ข้อมลูค่าดัชนอัีนตรายจากไฟป่า (The Forest Fire Danger Index; FFDI) ให้แก่ประชาชน

ได้รบัรูค้วามเสีย่งต่อการเกดิอนัตรายจากไฟป่า โดยการตดิต้ังป้ายแสดงระดับการเกดิความเส่ียงอนัตรายจากไฟป่าแต่ละพ้ืนทีไ่ว้บรเิวณ

ข้างถนนทัว่ประเทศ หากค่าดงักล่าวเพิม่สงูขึน้ แสดงถงึอตัราความเสีย่งการเกดิอนัตรายจากไฟป่าในระดบัทีส่งูขึน้ 
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ท่ีมา: https://www.bbc.com/

ผลกระทบ
 ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ในด้านอืน่ๆ อาท ิระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชวีภาพได้รับผลกระทบ มสีตัว์หลายพันล้านตัว

เสียชวีติจากเหตกุารณ์ไฟป่าท่ีรนุแรง สตัว์ทีม่ชีวีติรอดจากไฟป่าจะท�าให้ได้รับบาดเจ็บ พลัดถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั ขาดแหล่งอาหารและ 

แหล่งน�า้ สภาพแวดล้อม เถ้าท่ีเกิดจากการเผาปลิวลงในชุมชน หรือถูกชะล้างลงในแหล่งกักเก็บน�้า หรือชายหาด ในเถ้ามี 

องค์ประกอบของแร่ธาตไุนโตรเจน และฟอสฟอรสั เมือ่ลงไปในแหล่งน�า้ ท�าให้เกดิการเจรญิเติบโตของสาหร่ายสเีขยีวแกมน�า้เงนิ  

(Cyanobacteria) ในน�า้ และผลติสารเคมข้ึีนมา ท�าให้คณุภาพแหล่งน�า้เสือ่มโทรม กลิน่หรอืรสชาตนิ�า้แย่ลง 

 สขุภาพ ควนัหรอืมลพษิทางอากาศ ท�าให้ดัชนคีณุภาพทางอากาศมค่ีาสงูเกนิมาตรฐานหลายเท่า ประชาชนเกิดอาการระคาย

เคืองตา และส่งผลต่อระบบทางเดนิหายใจในผูป่้วยโรคทางเดินหายใจ เดก็ และผูท้ีท่�างานในทีโ่ล่ง สภาพจติใจผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหาย

จากไฟป่าต้องอพยพอย่างเร่งด่วน สญูเสยีบ้านเรอืน สิง่ของ เครือ่งใช้ สตัว์เลีย้ง ปศสุตัว์ หรือได้รบัความล�าบากจากการใช้ชวีติ 

ในพ้ืนทีท่ีไ่ม่คุน้เคย เศรษฐกจิ เกดิความเสยีหายต่อระบบสาธารณปูโภค หรอือตุสาหกรรมต่อเนือ่ง เช่น การปศสุตัว์ การท่องเทีย่ว 

และบางธรุกจิอาจต้องปิดกิจการ 

ในปีทีผ่่านมา มีพืน้ท่ีทีเ่กิดไฟป่าเผาผลาญอย่างรนุแรง โดยเฉพาะ

รฐันิวเซาท์เวล เมอืงซดินย์ี ได้รบัผลกระทบจากไฟป่าหนกัทีสุ่ด และมคีณุภาพอากาศในเดือนธนัวาคมสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง  

11 เท่า จากการทีพ่ืน้ท่ีถกูเผาไปกว่า 50,000 ตร.กม. บ้านเรอืนเสยีหายกว่า 2,000 หลงั  

รฐัวคิเตอเรยี ในช่วงวนัที ่2-11 มกราคม 2563 มีพืน้ทีถู่กเผาไปกว่า 12,000 ตร.กม. บ้านเรอืนเสยีหายกว่า 2,000 หลัง 

รฐัเซาท์ออสเตรเลีย เมอืงแอดเิลด ปลายเดอืนธนัวาคม 2562 ได้เกดิไฟไหม้ป่า ท�าให้บ้านเรอืน 80 หลงั ได้รบัความเสียหาย  

อกีทัง้ได้เกดิไฟไหม้บนเกาะจงิโจ้ (Kangaroo Island) เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2563 สญูเสยีโคอะล่าไปประมาณ 25,000 ตวั 
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การจดัการ 
ออสเตรเลียมีแนวทางการจัดการไฟป่าที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

จดัท�าแผนการจัดการป้องกันและลดการเกิดไฟป่า

บังคับใช้กฎหมายห้ามเข้าป่า จุดไฟในพื้นที่ป่า ในฤดูไฟป่า รวมถึง 

ส่งเสรมิการแยกเชือ้เพลงิไม่ให้ต่อเนือ่ง และท�าแนวกนัไฟก่อนถึงฤดไูฟป่า

ส�ารวจอปุกรณ์ช่วยในการดับเพลิง อาทิ แหล่งน�้า และสารเคมียับยั้ง

การเผาไหม้ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  

ให้พร้อมใช้งาน 

ให้ข้อมลูค่าดัชนอีนัตรายจากการเกดิไฟป่า เพ่ือสร้างความตระหนกัการ

เกิดไฟป่า รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันและ

ลดผลกระทบการเกิดไฟป่า 

ศกึษาวจิยัการคาดการณ์ไฟป่า พฤติกรรมไฟป่า การดับไฟป่า โมเดล

การเกิดไฟป่า ผลกระทบจากไฟป่าและการจัดการ การน�าเทคโนโลยี 

มาจัดการไฟป่า ศึกษาความสัมพันธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการ

เกิดไฟป่า การจัดการภัยพิบัติ การให้ความรู้แก่คนท้องถิ่น การติดตาม

ผลภายหลงัฤดไูฟป่า และการฟ้ืนฟคูวามเสยีหายจากไฟป่า โดยองค์การ

วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ภายใต้รัฐบาลออสเตรเลีย  

(The Commonwealth Scientific and Industrial Research  

Organisation; CSIRO)  

จดัท�าการรายงานสถานการณ์อากาศประจ�าปี (State of the 

Climate Report)  เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ก�าหนดนโยบายในการจัดการ 

ไฟป่า และประชาชนได้รับทราบปัจจัยท่ีเป็นความเส่ียงท่ีท�าให้เกดิไฟป่า

ถ่ายทอดสัญญานระหว่างที่เกิดไฟป่า เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ ์

ไฟป่าอย่างต่อเนื่องผ่านวิทยุ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานในท้องถิ่น 

เตรยีมจดัการไฟป่าในระยะกลางและระยะยาว อาท ิการตัง้บ้านเรอืน

หรอืทีอ่ยูอ่าศยั ควรก�าหนดให้มรีะยะห่าง เพือ่ลดความเสีย่งการเกดิไฟไหม้ 

 

 ถงึแม้รฐับาลออสเตรเลยีจะได้เตรยีมความพร้อมในการจัดการไฟป่า

ที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ และแนวทางการ

จดัการไฟป่า แต่ไฟป่าทีเ่กดิขึน้มคีวามรนุแรงมาก ท�าให้เกิดความเสยีหาย 

เป็นวงกว้าง ทั้งนี้ แนวทางการจัดการไฟป่าที่รัฐบาลออสเตรเลียได้

ด�าเนนิการข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ามาประยกุต์ใช้กบัการแก้ไข

ปัญหาไฟป่าในประเทศไทยได้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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The 2019-2020 bushfires season in 
Australia is one of the most devastating 
in decades. It may be the result of the 
global warming that escalates the  
severity of the wildfires. Vast areas were 
burned, causing damages to houses 
while killing a large number of animals 
as well creating air pollution from haze, 
smog and ashes. In this article, the case 
study on bushfires in Australia is  
featured to establish the understanding 
about the phenomenon and help  
authorities to consider appropriate and 
effective wildfire management that can 
be applied in Thailand.

Forest fire and spreading
 Forest fire occurs when these 3 factors are presented. They are (1) fuels in forest such as hay, twigs and 
accumulated dead foliage; (2) at least 15% of oxygen level that will ignite the burning; and (3) heat that 
creates the combustion such as lightning strikes, rubbing of branches, fires setting for collecting wild products, 
hunting, forest clearing, fire spreading from open-burning of farming area, carelessness, wildness and etc.
 Factors that accelerate the rapid spread of forest fires are (1) fuel characteristic as small-sized fuels like 
dried leaves and twigs are combustible substances that ignite easier than large-sized fuels. If it is a large 
tree, it will be more difficult to ignite and fire spread at slower rate but the severity will be stronger, the 
arrangement of large tree also provides incessant fuel that help the fire spreading quickly (2) relative  
humidity as fire will be difficult to ignite in high relative humidity condition and spread slower (3) weather 
condition as high temperature will create the combustion with rapid aggressive spread, wind increases  
supply of oxygen for the fire to spread according to wind direction and speed; and (4) the terrain with steep 
slope will have faster and severer rate of fire spread than the plain area because hot air will blew up,  

reducing moisture of fuels on higher land, making them catch fires quickly.
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Australian bushfires  
 Australia has evolved alongside the 
bushfires for a long time as its hot and dry 
climate has put the country at risk of bush-
fires. However, Australia spans a massive 
area so each region has chances to hit by 
bushfires at different periods. Bushfires usu-
ally occur in Southern Australia in summer 
(December – February) and autumn (March 
– May). Eastern Australia or the state of New 
South Wales and the south of the state of 
Queensland see the risk of bushfires in spring  
(September – November) and early summer. 
Northern Australia has the tendency to deal 
with bushfires in winter (June – August) and 

spring. 

 The ferocity of bushfires in this season was so severe because several years ago, the average rainfall per 

year declined by 40%, making Australia to face ongoing droughts. In 2019, the rainfall was lower than other 

years, particularly in the south and the east of the country. Based on complied data, the highest average 

temperature of Australia rose constantly since 1910. In 2019, the average temperature rose by 1.52 Celsius to 

reach the highest in December at 41.9C. The prediction over the next 50 years indicates that Australia will have 

more days and more frequency to risk raging by violent bushfire while the period of bushfire danger days in 

each year will be longer.

 The Australian government has prepared and disseminated information about the Forest Fire Danger Index: 

FFDI to the public to create awareness about the risk of forest fire danger by installing signs showing the level 

of bushfire danger in each area at roadsides across the country. The higher index means the  

higher risk of danger from bushfires. 
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In the past year, there were many areas devastated by the inferno, 
particularly

State of New South Wales, Sydney was hit the hardest by the forest fires. The city’s air quality in  

December rose 11 times above the standard as the result of damages of 50,000 square kilometers of bushland 

that destroyed over 2,000 houses.

State of Victoria was struck by the forest fire during January 2nd – 11th, 2020 with over 12,000 square  

kilometers of bushland and more than 2,000 houses burned.

State of South Australia, Adelaide was ravaged by bushfires in late December 2019, razing 80 houses.  

The fires also broke on Kangaroo Island on January 9th, 2020, claiming the life of around 25,000 koalas.

Impact
 There is also damage in other aspects such as the ecology and loss of biodiversity. Billions of animals  

perished during the extreme bushfires. Survived animals have been injured, lost habitats and food sources.  

Regarding water source environment, bushfire ashes flew into communities or washed into water reservoirs 

and beaches. The ashes and soot comprise of nitrogen and phosphorus. When the black dust is washed down 

the waterways, they stimulate the growth of blue-green algae (Cyanobacteria) in the water and the production 

of chemical that eventually deteriorate the water quality with unfavorable odor or taste.

 Regarding smoke condition or air pollution, bushfires cause the increase of air quality index to several 

times above the standard, resulting in health problems among general people who experience eye irritation. 

It also affects the respiratory system among children with respiratory diseases and people working outdoors. 

Mental health as people damaged by the forest fires have to evacuate urgently, lose their houses, household 

items, pets, livestock or facing difficulties living in unfamiliar settlement. Economic aspect as the fires  

destroyed public infrastructure or some industries such as livestock and tourism while some businesses may 

need to close their doors. 

Victoria

New 
South Wales

South Australia
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Management
Australia has issued guidelines for bushfire management as follow.

 

Prepare bushfire management, prevention and reduction plans.

Enforce law to prohibit people from entering forest, light a fire in  

forest during bushfire season, promote fuels separation to ensure no 

continuity of fuels and build firebreaks prior to the bushfire season. 

Check the readiness of fire-fighting equipment including water 

sources, flame retardant chemicals, communication devices, vehicles 

and first-aid equipment.

Provide information about Forest Fire Danger Index to create the 

awareness about bushfires as well as educate the public to have the 

understanding about the prevention and the reduction of impact of 

forest fire. 

Conduct research on forest fire predictions, forest fire behavior, forest 

fire extinguishing, bushfire models, impact of forest fire and management, 

application of technology to forest fire management, study the relationship 

between greenhouse gas emission and bushfires, disaster management, 

education for local people, follow up on post-bushfire season, restoration 

after bushfires by Australian government’s Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation: CSIRO.

Prepare the annual State of the Climate Report to provide information 

to bushfire management policy makers and the general public so they 

will know about risk factors of the occurring of bushfires.

Broadcast live of the bushfire continuously to update the situations 

via the radio or websites of local authorities.

Prepare medium- and long-term bushfire management plans such 

as setting required distance for the construction of houses or residency 

to reduce risk of the fires.

 Although the Australian government has prepared well to manage 

bushfires in this season in term of personnel, equipment and direction 

of bushfire management, the fire was enormous, causing wide-spread 

damage. The above mentioned bushfire management plans set out by 

the Australian government may be useful for the application of these 

plans to suit the context of forest fire problems in Thailand.BU
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โดยกองบรรณาธิการ

ปัจจบุนัผูบ้รโิภคให้ความส�าคญัต่อการเลือกสรรผลิตภณัฑ์ 
พชื ผกั อาหาร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพอนามยัเและปลอด
จ า ก ส า ร เ ค มี  ซึ่ ง ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ผู ้ ผ ลิ ต โ ด ย เ ฉ พ า ะ 
ภาคเกษตรกรรมมีการปรับตัว และสร้างผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีมีความปลอดภัยมากขึน้ ลดการใช้
สารเคมี และค�านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
ดังน้ัน แนวโน้มความสนใจการท�าเกษตรอินทรีย์ 
จึงเพ่ิมขึ้น ส�าหรับประเทศไทย ในปี 2560 มีพื้นที่
ผลติเกษตรอนิทรีย์ 570,409 ไร่ นับเป็นล�าดบัที ่7 
ของเอเชีย และยังคงมีการขยายพื้นที่เกษตร
อนิทรีย์อย่างต่อเนือ่ง  ด้วยความส�าคญัของการ
ท�าเกษตรวิธีธรรมชาติ วารสารธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม  ฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอวถิเีกษตรอินทรีย์
โดยใช้น�า้ส้มสายชทูดแทนการใช้สารเคมใีนนาข้าว 
เพ่ือป้องกันแมลงและโรค ลดผลกระทบต่อระบบ
นเิวศ ลดต้นทนุการผลติ และปลอดภยัต่อเกษตรกร 
โดยกองบรรณาธิการได ้มี โอกาสพูดคุยกับ  
คณุสเุมธ จรสัเพชรานนัท์ ประธานมลูนธิิเก้าเกษตร 
(Agro Nine Foundation) ซึ่งได้ให้ความรู้และ 
บอกเล่าประสบการณ์ท�างาน และการศึกษาวิจัย 
ในการใช้น�า้ส้มเพือ่ท�านาข้าว
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 เกษตรอินทรีย์ เป็นหน่ึงในทางเลือกท่ีมีศักยภาพ 

ในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคง

ด้านอาหารและส่งผลต่อความปลอดภยักับสขุภาพ ดังนัน้ 

จงึควรส่งเสริมสนบัสนนุการให้ความรู ้และสร้างแรงจงูใจ

กับเกษตรกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนมาท�า

เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และพัฒนาเกษตร

อนิทรีย์ให้มต้ีนทนุทีเ่หมาะสม

 คณุสเุมธ จรสัเพชรานนัท์ ประธานมลูนธิเิก้าเกษตร 

กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้ก้าวเข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์   

“...ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ได้เห็นถึงความ

ผันผวนของชีวิต จึงพยายามมองอาชีพที่เหมาะสม 

กับตนเองและคนไทยมากที่สุด ซึ่งค�าตอบที่พบ คือ 

อาชีพการท�าเกษตร เพราะเป็นอาชีพที่เชื่อมโยงกับ 

พืน้ฐานปัจจยั 4 ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีส่ดุในการด�ารงชวีติ 

ของมนษุย์  เริม่ต้นเมือ่ปี 2540 ได้เข้ามาในวงการเกษตร

และได้เห็นถึงปัญหาผลผลิตการเกษตรที่ลดลง และ

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู ้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมปัีญหาหนีสิ้นทีส่งู จึงมีความตัง้ใจ และต้ัง

เป้าหมายในการปลดหนี้เกษตรกรและสร้างอาหาร

ปลอดภัย...”  ต่อมาจึงได้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิเก้าเกษตร 

ร่วมกับผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน มีการศึกษาวิจัยด้าน

การเกษตร การส่งเสริมความรูก้ารเกษตรเพือ่ให้เป็นอาชพี

ท่ีสามารถสร้างรายได้หลักแก่เกษตรกร ปัจจุบันมูลนิธิ 

เก้าเกษตรได้เปิด “ศนูย์เรียนรู ้ เทคโนโลยเีก้าเกษตร” 

โดยจัดฝึกอบรมมุง่เน้นทีก่ลุม่เกษตรกร ให้ความรูใ้นการ

ท�าการเกษตรปลอดภยัในพชืเศรษฐกจิทัง้หมด



สิ่งแวดล้อมและมลพิษ Environment and Pollution
มกราคม - มีนาคม 2563 : Vol. 9 No.4 January - March 202046

 ทีผ่่านมา ทีมวจิยัของมลูนธิิเก้าเกษตร ศนูย์เรียนรู ้เทคโนโลยเีก้าเกษตร 

ได้ศึกษาวิจัยทดลองน�าเชื้อก่อโรคในนาข้าวทุกชนิดมาทดสอบกับน�้าส้ม

สายชเูทยีมทีค่วามเข้มข้นต่าง ๆ ภายในห้องทดลอง ผลปรากฏว่า น�า้ส้ม

สายชูสามารถท�าลายเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราได้ จึงได้ชวนเกษตรกร

ท�าการวจิยัแบบมีส่วนร่วมในแปลงพชืเศรษฐกจิหลากหลายชนดิ ทดสอบ

การใช้น�า้ส้มสายชูทีค่วามเข้มข้นต่าง ๆ  ผสมน�า้ พ่นลงในแปลงทีป่ลูกพืช เช่น 

ผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวนัออก ผกัพชืไร่ และ นาข้าว พบว่า สามารถป้องกนั

และก�าจดั ศตัรพูชืได้กว้างขวางมาก และใช้ได้ในการผลติพชืเศรษฐกจิได้ทกุ

ชนดิ เช่น แมลง เชือ้ก่อโรคพืช นก หน ูหอย ช้าง และทีส่�าคญัยงัสามารถ

ก�าจัดวชัพชืได้ด้วย

 คณุสเุมธ อธบิายว่า “...เรามกีารวจัิยเพ่ือสร้างเคร่ืองมอืเข้ามาทดแทน

การใช้เคมีอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาใหญ่อีกส่วนมาจากพฤติกรรม 

จากการซือ้ปุย๋และใช้สารเคม ี ซึง่ตรงนีเ้ราต้องข้ามไปให้ได้ เพราะการ 

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงการใช้สารเคมใีนการท�าการเกษตรน้ัน ต้องเปล่ียนแปลง

ทีค่น...”  

 ในปี 2560 ได้ตพีมิพ์หนงัสอืเล่มแรกเรือ่งน�า้ส้ม แต่เขยีนข้อบ่งใช้กบั 

นาข้าวเท่านัน้ ไม่ได้กล่าวถงึผลงานวจิยัในพืชอืน่ ๆ ซึง่ท�าก่อนนาข้าว และ

บางส่วนท�าพร้อม ๆ  กัน เพราะเหน็ว่าข้าวเป็นพชืเศรษฐกจิหลกัของประเทศ

จึงเขียนเรื่องก่อนพืชอื่น งานวิจัยการใช้น�้าส้มเพื่อท�านาข้าวเป็นงานวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทางเลือกการท�านาต้นทุนต�่า ความ

ปลอดภัยสูง และได้ขยายผลการทดลองสู่อาสาสมัครเกษตรกรชาวนา

มากกว่า 1,000 คนในพืน้นาภาคกลางกว่า 10,000 ไร่ ซึง่พบว่าช่วยให้ไม่มี

แมลงและเชือ้รารบกวน สามารถเก่ียวข้าวได้โดยไม่ต้องฉีดยาก�าจดัแมลง 

อกีทัง้ ช่วยลดต้นทนุ ลดภาระหนีส้นิเกษตรกรลงได้ ปลอดภยัท้ังต่อเกษตรกร 

และระบบนเิวศ งานวจิยันี ้ยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่สร้างเครือ่งมอื

ต่าง ๆ ให้ดีทีส่ดุต่อไป 

 ส�าหรบักรดน�า้ส้มนีไ้ด้มาจากน�า้ส้มสายชเูทยีม เพราะมคีวามเสถียรกว่า 

มเีปอร์เซน็ต์เนือ้กรดท่ีแน่นอนกว่าเป็นจดุเริม่ต้น ค้นหาอตัราและวธิกีารใช้

ทีแ่ม่นย�าเทยีบเคยีงการใช้งานจรงิกบัพชืมากทีส่ดุ ผลการวจัิยท่ีได้จึงเป็น

ช่วงการใช้ที่มีความแม่นย�าสูง เมื่อน�าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัต ิ

จนช�านาญ เกษตรกรย่อมเกิดความเข้าใจทีจ่ะพลกิแพลงใช้ได้ในสถานการณ์

ต่าง ๆ สร้างความเชือ่มัน่ทีจ่ะ ลด ละ เลกิ การใช้สารเคมเีกษตรกรได้ และ

มีแนวโน้มสงูมากขึน้เรือ่ย ๆ ทีเ่กษตรกรผูช้�านาญการใช้กรดน�า้ส้มจะทิง้ 

การใช้สารเคมกี�าจัดโรคพชื และแมลงได้อย่างถาวร สารเคมจีะมีความส�าคญั

ล�าดบัหลงั หรือมเีกบ็ไว้เป็นเคร่ืองมอืเผ่ือไว้ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ
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  เกษตรกรต้นแบบท่ีเข้าร่วมงานวิจยัคร้ังนี ้คอื นายธีระเทพ  เขยีวรอดไพร 

ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยมผีลงานส�าคญั คอื การปล่อยกรด

น�า้ส้มตามน�า้ทีส่บูเข้านา แทนการแขวนขวดน�า้ส้มให้เกดิกลิน่ในการไล่แมลง

และนก ซึง่เป็นต้นแบบการปล่อยน�า้ส้มตามน�า้ นายธรีะเทพ ได้ประดษิฐ์

แกลลอนขนาด 5 ลติร ต่อหวัก๊อกขนาดเลก็ บรรจกุรดน�า้ส้มและน�า้หมัก 

ผกับุ้งน�าไปต้ังไว้ท่ีจดุท่อสบูน�า้ปล่อยน�า้เข้านา ให้แรงดันน�า้พากรดน�า้ส้ม 

และน�า้หมักผกับุ้งกระจายไปในนา 

 ปัจจบัุน เทคนคิปล่อยกรดน�า้ส้มตามน�า้ มกีารประยกุต์เป็นการท�ากาลกัน�า้ 

ซึง่กไ็ด้ผลดเีช่นกนั นอกจากนี ้ นายธรีะเทพ ยงัร่วมทดลองโดยน�าผลจาก 

ห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ของศนูย์เรยีนรู ้ เทคโนโลยก้ีาวเกษตร ไปปรับ

เพิม่ความเข้มข้นของกรดน�า้ส้ม เพือ่ดผูลกระทบจากกรดน�า้ส้มท่ีฉดีพ่นใน 

นาข้าว จนปรับหาความเข้มข้นท่ีเหมาะสมท่ีสามารถปกป้องข้าวจากศัตรู 

และโรคข้าว โดยต้นข้าวไม่ได้รบัความเสยีหาย  ซึง่การทดสอบอืน่ ๆ ยงัคง

ด�าเนนิการต่อเนือ่ง และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมลูเพือ่เผยแพร่ต่อไป

 

 คณุสุเมธ ได้กล่าวถึงการขยายผลจากงานวิจัยว่า “...เราใช้ภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์ท�าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อสร้างชุดเครื่องมือในการท�าเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในการ ลด ละ เลิกใช ้

สารเคมี โดยการสร้างแรงจูงใจจากการลดต้นทุนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร...” ซึ่งทางศูนย์ฯ  

เก้าเกษตรได้เปิดให้ความรู้เกษตรกรในหลายหลักสูตร 

 กระบวนการเรยีนรูข้องศูนย์เรยีนรู้ เทคโนโลยเีก้าเกษตรนัน้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในหลกัสตูรใกล้เคยีงพฤตกิรรม

เกษตรด้วยการพัฒนาการสอนจากพฤติกรรมการใช้และการซื้อปัจจัยผลิต (ปุ๋ย/ยา) ของเกษตรกร  และหลักสูตรประยุกต์ 

องค์ความรูห้ลากมติทิีร่วบรวมและสงัเคราะห์ความรูจ้ากเทคโนโลยกีารเกษตรพืน้ฐาน ภูมปัิญญาในอดตี ร่วมกบัเทคโนโลยีชวีภาพ 

และวทิยาการสมัยใหม่ โดยจดัให้มีการเรยีนรูกั้นเป็นกลุม่เป็นรุ่นตามท่ีเข้าอบรม มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์เพือ่หาแนวทาง

แก้ไขกันระหว่างสมาชิกผู้เรียนทุกคน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความแข็งแรงในการรวมตัวกัน  ซึ่งในระหว่างการเรียนรู้

นั้นจะให้ผู ้เข้าเรียนรู้จดบันทึกเอง ถกเถียง และปฏิบัติสิ่งท่ีเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู ้เรียนจดบันทึกเอง หรือ ตั้งผู้บันทึก 

องค์ความรู้ไว้เป็นฐานความรู้ของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกที่ก�าลังเรียนรู้ได้น�าบันทึกมาทบทวน อีกครั้งท�าให้ความรู้ชัดขึ้น
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นอกจากนี้ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ระบบเพื่อนและพี่เลี้ยง โดยมี 

ผู้สอนหรือพี่เลี้ยงติดตามการน�าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลง 

ของผูเ้รยีน เพือ่ประคบัประคองการปรับเปลีย่นให้ง่ายขึน้ เรว็ขึน้ 

มัน่ใจมากขึน้ และรูส้กึมส่ีวนร่วมกับกลุม่ และผูอ้บรมจะได้ปลกู

ความม่ันใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างก�าลังใจให้ผู้เรียน 

เกิดความมั่นใจที่จะใช้ความรู้จากท่ีนี่ไปเปลี่ยนแปลง ทดลอง 

ท�าจรงิ ปรบัแก้ ประยกุต์ รวมกนัแลกเปลีย่นเป็นกลุม่ทีช่่วยเหลือ

กนัเอง สานความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มเป็นเครอืข่าย ก่อให้เกดิ

การพัฒนาฐานความรู้ไม่หยุดนิ่ง พัฒนาฐานความรู้ด้านพืช 

เพื่อวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

ที่ผันผวนสูงขึ้น โดยการออกแบบแนวทางการแก้ไข รับมือ 

ป้องกัน พร้อมทัง้การสร้างความพร้อมให้เข้าถึงปัจจยัผลติ (ปุย๋/ยา) 

เพือ่การปรบัเปลีย่นการปลกูพชืได้ทันทีท่ีเรยีน สร้างทางเลอืก 

ให้ผูเ้รยีนในการเข้าถงึวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมือ ปัจจยัผลติ เพือ่ให้

สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้กลับไปปฏบัิตไิด้ทนัที 
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 คุณสุเมธ ได้ให้ความเห็นต่อวิถีเกษตรอินทรีย์ในอนาคตว่า “...เหตุปัจจัยที่ท�าให้เกษตร

อนิทรย์ีไม่โต ประเดน็แรก คอื เรือ่งของราคาของผลติทีย่งัคงผ่านกลไกลของพ่อค้าคนกลางอยู่ 

ซึง่เราได้ท�าให้ต้นทนุเกษตรอนิทรย์ีต�า่มาก ด้วยการกระตุ้นให้กลไกธรรมชาติท�างาน และ 

ส่งเสรมิให้เกษตรกรรวมกลุม่กัน เพือ่การตรวจสอบคณุภาพผลผลติให้แก่กัน หน้าทีห่ลกั 

ของเรา คอื ท�าให้เกษตรอินทรย์ีต้นทุนต�า่ก่อน เพือ่ทีจ่ะได้เป็นทางเลือกทีด่ ี เพือ่ทีจ่ะให้คน 

ได้บรโิภคผลผลติจากเกษตรอนิทรีย์  ประการทีส่องเราต้องอาศยัหน่วยงานในภาคเกษตร 

ทีจ่ะเพิม่มลูค่าของสนิค้าเกษตรอนิทรีย์แทนพ่อค้าคนกลาง ต้องสร้างกลุม่เกษตรกรยคุใหม่

ขึน้มา เพือ่เชือ่มโยงผลผลติไปสูผู่บ้รโิภค ขยายช่องทางการตลาดให้มากขึน้ เช่น ช่องทาง

ออนไลน์ นอกจากนั้นยังต้องควบคุมคุณภาพผลผลิต และเน้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม 

และศลีธรรม...”

 การท�าเกษตรอนิทรย์ี นบัได้ว่าเป็นทางเลอืกหนึง่ทีส่ามารถน�ามาใช้แก้ปัญหาต้นทนุการผลิต

ที่สูง สร้างความสมดุลในระบบนิเวศให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการใช้ประโยชน์ 

จากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลต่อความมัน่คงด้านอาหาร รวมทัง้ สนบัสนนุ

การด�าเนนิตามยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรอนิทรย์ีแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2564 ในการเพิม่

จ�านวนพื้นที่และเกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือยกระดับประเทศไทยในระดับภูมิภาค  

ด้านการผลติ การบริโภค การค้าสินค้า และ การบรกิารเกษตรอินทรย์ี ทีม่คีวามยัง่ยนื และเป็น

ทีย่อมรบัในระดบัสากลต่อไป.

ศนูย์เรยีนรู ้เทคโนโลยเีก้าเกษตร มลูนธิเิก้าเกษตร Agro Nine Foundation 

เลขท่ี 179 หมู ่ 9 ต.ทุง่บัว อ.ก�าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร 09-2279-4929, 09-4829-1699,  

08-1692-7142
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Editorial Team

 Consumers currently pay high attention to the selection 
of products, plants, vegetables and food that are useful 
to health and free from chemicals, consequently  
producers particularly in agricultural sector adjust 
themselves to produce farm products that are safer, 
using lower chemicals and being produced in a way 
more friendly to the environment. The interest in 
organic agriculture is on the rising trend. In 2017, 
Thailand had total organic agriculture of 570,409 
rai, the seventh rank in Asia. The organic  
agriculture cultivation area has expanded  
continuously. With the significance of agriculture 
through natural method, this issue of Nature 
and Environment Journal presents the way of 
organic agriculture substituting chemicals in 
rice field with vinegar to prevent pests and  
diseases, reduce the impact to ecology system, 
cut production cost and safe to farmers. The 
Editorial Team got an opportunity to talk with 
Sumeth Charaspetcharanun, president of Agro 
Nine Foundation, who shares his knowledge, 
work experiences and the research on using  
vinegar in rice field.
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 Organic agriculture is an effective alternative 
method for sustainable agricultural development,  
build food security and bring safety to health. 
Therefore, this organic agriculture should be 
promoted through the education and create 
motivation among farmers and related parties 
to change to organic agriculture, reduce  
chemical uses and develop organic agriculture 
at appropriate cost.
 Sumeth Charaspetcharanun, president of 
Agro Nine Foundation, talks about experiences  
taking up the way of organic agriculture “… In 
the past, our ancestors saw the uncertainty in 
life so they tried to look for a career most  
appropriate to their lives and Thai people.  
The answer was to make the living from agriculture  
because it is a career connecting to 4 basic  
necessities that are the most important things 
for the living of humans. In 1997, I have begun 
to work in agricultural business and seen the 
problem of declining farm production while cost 
got higher. As a result, people taking up farming 
as a career had high-debt problem. Therefore, I 
intend and set a goal to help farmers free from 
debt and produce safe food…” Later, there is an 
initiative to establish Agro Nine Foundation by 
collaborating with people who have the same 
interests. The foundation conducts research and 
development on agricultural sector and  
disseminates knowledge in this field to help 
develop a career that can bring major income 
to farmers. Nowadays, Agro Nine Foundation has 
operated “Agro Solution Agro Nine Technology 
Center” to provide training on safe farming of 
economic crops with the focus on farmers. 
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 The research team of Agro Solution Agro Nine  
Technology Center has conducted experiments by 
testing all kinds of pathogens in rice field with vinegar 
in the laboratory. The result shows that vinegar can 
destroy fiber and spores of fungi. Therefore, farmers 
were invited to join the participatory action research 
in cultivation fields of several economic crops by  
mixing vinegar at different concentration with water 
and sprayed on crops such as economic fruits in  
Eastern Thailand, vegetables and field crops as well 
as rice. The liquid mixture can widely deter and eliminate  
pests and can be used with all economic crops such 
as insects, pathogens, birds, rats, snails, elephants and 
the most important thing it can get rid of weeds.
 Mr. Sumeth explains that “…We continuously 
conduct the research to build mechanism to substitute 
chemical application because another major problem 
rooted from the behavior of purchasing fertilizer and 
using of chemicals. We have to overcome this behavior 
because the change from chemical use in agriculture 
must begin with the change of farmers’ mindset…”
 The first book about vinegar was published in 2017 
but its content indicated about the application only 
in rice fields without mentioning research results with 
other crops that were carried out prior to or at the 
same time with rice. This is because rice considered 
as the major economic crop of the country so rice got 
priority in the publication. The research on using  
vinegar in rice field is a participatory action research, 
an alternative method of low-cost rice cultivation with 
high safety. The experiment has been extended to 

more than 1,000 volunteer farmers working in over 
10,000 rai of rice field in Central region. The result  
indicates that there are no insects and fungi in the field 
so farmers can harvest the rice without using any  
pesticide. This helps reduce cost, lower debt, bring 
safety to farmers and the ecology. This research will 
be carried on continuously to create other best tools.  
 This acetic acid is made from artificial vinegar  
because of its stability and more accurate percentage 
of acidity. It is the beginning of the search for ratio and 
precise method of application in comparison to the 
real application with plants. The research result shows 
high precision. When the method is promoted among 
farmers, they can practice to gain the expertise and be 
able to understand and be flexible to use the method 
in different situations, establishing the confidence 
among farmers to reduce and stop using chemicals. 
This trend of farmers turning to acetic acid and permanently 
abandoning pest and insect control chemicals is on the 
rise. Chemicals will have lower priority and being kept 
as a back-up tool in case of emergency.   
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 Master trainer who joins this research is 

Theerathep Kiewrodprai from tambon Bang 

Luang, Bang Lane district, Nakhon Pathom 

province. His important work is to release acetic  

acid following pumped water into the field, 

instead of hanging bottles containing acetic acid 

to create odor to repel insects and birds. This 

has become the model of releasing acetic acid 

following the water. Mr. Theerathep invents a 

kit by putting a tap on a 5-liter plastic jerry can 

containing acetic acid and fermented morning 

glory liquid. The jerry can is placed at the water 

pump station in order to use the water pressure 

to bring acetic acid and fermented morning 

glory liquid into rice fields. 

 Currently, the releasing acetic acid following pumped 

water into the field technique has been applied as a siphon 

which also yields good result. Mr. Theerathep also joins the 

experiment by applying experimental result from the laboratory  

of Agro Solution Agro Nine Technology Center to increase the 

acetic acid concentration to examine the effect from spraying 

the acid on rice fields. Finally, the research team has succeeded  

in getting appropriate concentration to protect rice from insects 

and diseases without damaging the rice plants. There are 

other on-going experiments which are in the process of  

gathering data for further dissemination. 
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 Mr. Sumeth talks about the extension of research 

results that “…We use Thai local wisdom and science 

to conduct research continuously to develop tools for 

mixed farming which is a method to change farmers’ 

behavior to reduce and stop using chemicals by  

creating the motivation from lowering production cost 

that will help solve debt problem for farmers…” Agro 

Nine center offers several courses to educate farmers.

 Learning process of Agro Solution Agro Nine  

Technology Center focuses on ensuring that trainees 

will get knowledge in courses reflecting their own 

behavior by developing the course based on their 

behavior in using and purchasing production materials 

(fertilizer/pesticide). There are also applied courses 

which comprise multi-dimension knowledge gathered 

and analyzed from knowledge on basic agriculture, 

local wisdom, biotechnology and modern science. The 

training will be done in group with exchange of  

experiences in order to fine tune solutions among all 

trainees, establish good relationship that will bring the 

strength in their connection. During the training, all 

participants have to record data, discuss and practice 

what they have learned in order to encourage trainees 

to take own records or appoint a person to record the 

knowledge as the group’s fundamental knowledge so 

participants can review the records to get clear  

understanding. 

 Trainees will learn through the peer and mentor 

system as the trainer or mentor will follow up about 

the application of knowledge in trainees’ fields to 

groom them for easier adjustment, establish confidence 

and sense of participation within the group. Trainees 

can build their confidence to bring changes as getting 

moral supports from mentors to apply knowledge to 

change, practice in field, adjust and exchange  

information to assist each other in the group, nesting 

the connection which will eventually develop  

knowledge base unremittingly. This development of 

plant knowledge base will be an advance planning to 

match the increasing volatile natural changes by  

designing solutions to cope, prevent and create the 

readiness to access to production materials (fertilizer/

insecticide). These changes can be implemented  

immediately when attending the course, offering  

options for trainees to reach materials, equipment, 

tools and production materials so they can apply 

knowledge into practice straightaway.
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 Mr. Sumeth offers his opinion about the way of organic agriculture that “…The first issue why organic  
agriculture does not expand is about the price which has been set through mechanism of middleman. We 
have tried to reduce the cost of organic agriculture by stimulating natural mechanism to function while  
encouraging farmers to work as a group so they can inspect each other’s product quality. Our main duty is to 
lower the cost of organic agriculture in order to offer good alternative products for people to consume  
organic produces. The second issue is about the role of agricultural government agencies to replace middlemen 
in adding value to organic products. Groups of modern farmers should be formed to bring products to  
consumers, expand marketing channels such as online marketing. The group should also control product 
quality and focus on fostering the moral and integrity…”
 Organic agriculture is an alternative method that can be practiced to solve high-cost problems, revive a 
good balance of ecology system and utilize the natural resources effectively to ensure food security. This is 
also help support the implementation of the national strategy on organic agriculture development 2017-2021 

that set to increase cultivation areas and number of farmers in organic 
agriculture to uplift the status of Thailand at regional level in term of 
production, consumption, trading and services related to organic agriculture  
in a sustainable manner that been accepted at international level.

Agro Nine Foundation

179 Moo 9, tambon Thung Bua, Kamphaeng Saen district, Nakhon Pathom province. Tel 

09-2279-4929,09-4829-1699,08-1692-7142 
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กฤษณะ หลกัคงคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทน�ำ

 มนษุย์ได้น�าความหลากหลายทางชวีภาพมาใช้ประโยชน์

ในด้านทางตรงและทางอ้อมนอกจากการใช้ประโยชน์ใน

ลกัษณะพืชสมนุไพรโดยตรงแล้ว ยงัมกีารน�ามาสกัดเอาสาร

ส�าคัญภายในต้นพืชเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์

และน�าสารส�าคญัในพชืมาผลติจ�านวนมากเพือ่น�ามาใช้ใน

ด้านอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชวีภาพจงึควรมกีารดแูลเพือ่ไม่ให้เกดิการ

สูญเสยีทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสญูเปล่า และไม่ก่อให้เกดิ

การสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน

ระบบนเิวศนัน้ ในปัจจบุนันีม้นษุย์สามารถใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชวีภาพได้กว้างขวางมากขึน้ โดยอาศยั

เทคโนโลยชีวีภาพ ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถน�าสิง่มชีวิีต

หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้

เกดิประโยชน์ต่อมนษุย์

การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากร
ชีวภาพ
ที่มคีวามหลากหลาย
กบักลยุทธท์างการตลาด
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เทคโนโลยีชวีภาพ
และความหลากหลาย

เทคโนโลยีชวีภาพ ครอบคลมุวธิกีารที ่

หลากหลายในการปรับเปลีย่นสิง่ทีมี่ชวีติตาม

วตัถปุระสงค์ของมนษุย์ บทบาทของผูบ้ริโภค 

ในการป้องกันการสญูเสยีของทรัพยากรชวีภาพ 

ได้แก่ ผูบ้ริโภคจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ ไข

ปัญหาจากกิจกรรมการบริโภคและหาทาง

ป้องกันด้วยการเพ่ิมความระมัดระวงั 

ในการบริโภค อาท ิหลกีเลีย่งการใช้ผลติภัณฑ์

ที่ ไม่ได้มาจากการผลติทีถ่กูต้อง

 การยกระดบัเทคโนโลยีชวีภาพเพ่ือหาโอกาสท่ีดีในการประกอบธรุกจิ และท�าธรุกจิให้แข็งแกร่ง ต้องพัฒนา 

กรอบการท�างานส�าหรบักลยทุธ์และกลยทุธ์ทางการตลาดทีม่ากกว่าการโฆษณา กลยทุธ์จะต้องรวมความรูจ้าก

เทคโนโลยชีวีภาพและทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีอยูเ่บือ้งหลังผลิตภณัฑ์ นอกจากนี ้ การท�างานร่วมกับผูเ้ชีย่วชาญ 

ด้านเทคโนโลยชีวีภาพและลักษณะของสิง่ทีก่�าลงัท�าการตลาดกเ็ป็นอกีปัจจยัทีท่�าให้ทศิทางการตลาดสามารถ 

เข้าถึงกลุม่เป้าหมายและขยายธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2561 รฐับาลไทยได้ประกาศการปฏริปู

ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ให้มีการรวมเอาเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased  

Economy) ทีว่่าด้วยเรือ่งระบบเศรษฐกจิทีร่วมเอาเร่ืองเทคโนโลยชีวีภาพท้ังหมด รวมถงึการผลติสนิค้า บรกิาร 

และการใช้ประโยชน์สิง่เหล่านีโ้ดยอาศัยทรพัยากร กระบวนการ และหลกัการต่างๆ ทางชวีวทิยา ผลักดนัไว้ใน

แผนยทุธศาสตร์ด้วยโดยมองว่าเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตอนัใกล้ 

BIOTECHNOLOGY
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กลยุทธ์
ทางการตลาด
ในการใชป้ระโยชน์
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

 ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน BIO World Congress 

on Industrial Biotechnology 2018 ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย 

สหรัฐอเมริกาและได้เสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากเทคโนโลยี

ชวีภาพของไทย รวมไปถงึเชิญชวนให้เอกชนต่างประเทศลงทุน

ในเมอืงนวตักรรมอาหารของไทย มีการคดัเลอืกผูป้ระกอบการ

ท่ีมีนวัตกรรมโดดเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมแสดงสินค้า

ภายในงาน อาท ิ เครือ่งตรวจวดัรสชาตคิวามอร่อยของอาหาร

ไทย หรือ E-SenSS วัคซีนจากพืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลูกอม

ป้องกันฟันผ ุและอาหารเสรมิโปรตนีจากไข่ขาว เป็นต้น

เทคโนโลยีชวีภาพมีประโยชน์ต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี

ชีวภาพส่วนใหญ่มีราคาแพง ท�าให้การเข้าถงึของผู้บริโภค

ลดน้อยลง ในกรณีของประเทศก�าลังพัฒนา อินเดียถือว่า

เป็นประเทศทีมี่กลยุทธ์การตลาดทีมี่ประสทิธภิาพ สามารถ 

ติดตามการตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ มีการ

จัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิด

ผลติภณัฑ์เทคโนโลยีชวีภาพทีมี่ราคาไม่แพง ท�าให้ลกูค้าได้ 

รับประโยชน์สูงสุด ในประเทศไทยเองได้มีการวิเคราะห์

ศักยภาพของอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี

ชีวภาพ โดยใช้แบบจ�าลองความสามารถในการแข่งขัน 

(DiamondModel) ด้านปัจจัยการผลิตมีแรงกระตุ้น 

เชิงบวกจากทักษะของทรัพยากรมนุษย์ และมีศนูย์กลาง

การวิจัยพัฒนาที่ชัดเจน แต่อาจมีข้อจ�ากัดด้านการก�าหนด

พื้นที่เพาะปลกูพืชชีวภาพภายในประเทศท�าให้ต้นทุนสูง 

เพราะต้องพึ่งพาวัตถุดิบและเทคโนโลยีชั้นสูงที่น�าเข้าจาก

ต่างประเทศ ส่วนด้านความต้องการของตลาด มีการ

เติบโตของตลาดและลูกค้ากระจายไปทั่วโลกเพิ่มขึ้น
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 การพฒันาความส�าเรจ็ของผลติภัณฑ์เทคโนโลยชีวีภาพนับเป็นการส่งมอบ

คณุค่าของทรพัยากรชวีภาพทีน่�ามาใช้ประโยชน์ให้แก่คนท้องถิน่ และมคีวาม

ส�าคญัไม่ต่างจากการค้นหาวธิกีารท�าการตลาดให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย การน�า

เสนอสู่สาธารณะและการเปิดตวัผลติภณัฑ์ท่ีประสบความส�าเรจ็นัน้ต้องการ

แผนการตลาดที่ดี ซ่ึงแผนเหล่านี้ควรค�านึงถึงวิธีการโฆษณากับกลุ่มผู้ซ้ือ 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมายทีชั่ดเจน และวธิกีารพฒันาแบรนด์ทีจ่ะดงึดูดผูช้ม การ

มเีทคโนโลยชีวีภาพในการแข่งขนัทีเ่หนอืกว่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์อืน่ ๆ ควร

ใช้เครอืข่ายโซเชยีลเพือ่กระจายการรบัรูใ้ห้ได้รบัประโยชน์อย่างเต็มทีท่นัต่อ

การเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็เพือ่ช่วยให้กลยทุธ์ประสบความส�าเรจ็เมือ่

เข้าสู่ตลาด ดังมหีลกัแนวคดิการตลาดเทคโนโลยชีวีภาพแบบ ABC ดงันี้

A
Advertising: 

B
Branding: 

C
Competitive: 

ผู้คนจะไม่ต่ืนเต้นกับส่ิงท่ีพวกเขาไม่เข้าใจ

หรอืสิง่ทีพ่วกเขาไม่ต้องการใช้ ผลติภณัฑ์ที่

เสนอต้องโฆษณาอย่างตรงจุดโดยค�านึงถึง

วตัถุประสงค์ของตลาดเป้าหมายและดงึดดู

ใจลูกค้า แผนการโฆษณาควรมแีนวคดิทีด่ี

และตรงประเดน็ และใช้งบประมาณทีเ่หมาะ

สมด้วย

การสร้างแบรนด์ควรดูส่ิงที่เกี่ยวข้องและ

เอกลักษณ์เฉพาะเพ่ือส่ือสารทางการตลาด

ออกไป การใช้โลโก้สีหรือสโลแกนจะส่งมอบ

ส่ิงท่ีต้องการการส่ือออกไป และบอกความ

เป็นนัยต่างๆ ชัดเจนแน่นอน กล่าวอีก 

นยัหนึง่ว่าเป็นการตอกย�า้ตวัตนแรกเหน็

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์การตลาดที่

ประสบความส�าเรจ็คอืการดึงดดูผูบ้รโิภคให้

มากทีสุ่ดในยคุทีเ่ทคโนโลยมีคีวามก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตระหนกัดถึีง

สิ่งที่ตลาดมีให้ว่าเป็นเรื่องปกติแม้ว่าจะ

ท�าการเปรียบเทียบเพ่ือความเหมาะสมก่อน

ที่พวกเขาจะเชื่อถือ ก็เป็นไปได้ว่าได้เลือก

อย่างเหมาะสมแล้ว

59วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT



เทคโนโลยีชีวภาพที่ประสบความส�าเร็จในทางการ

ตลาด อาท ิเทคโนโลยชีวีภาพกบัอาหาร ปัจจบุนัมบีริษัททีผ่ลติ

อาหารส�าหรบัมนษุย์ทีม่คีณุค่าทางโปรตนีสงู เช่น บริษทัท่ีผลิต

โปรตีนจากรา ซ่ึงมปีริมาณโปรตีน 45% ให้โปรตีนสูงเทยีบเท่ากบั

เนือ้สตัว์บางชนดิ ด้านเทคโนโลยชีวีภาพกบัสิง่แวดล้อม มกีารน�า

จุลินทรีย์มาใช้บ�าบัดน�้าเสียจากโรงงานโดยวิธีการทางชีวภาพ 

โดยอาศัยจลุนิทรย์ีทีเ่จอืปนในน�า้เสยี และมีสาหร่ายเป็นตวัเพิม่

ออกซเิจนให้แก่น�า้ นอกจากนีก้ลุม่สาหร่ายยงัสามารถใช้เป็นตวั

บ่งชีก้ารปนเป้ือนและคณุภาพของแหล่งน�า้ได้

กรณีการศกึษาการตลาดเทคโนโลยชีวีภาพใน

ประเทศได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เล่าเรื่องส�าหรับ

สบัปะรดผลสดและผลติภณัฑ์แปรรปูสบัปะรด จงัหวัด

ราชบรุ ีมกีารพฒันาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพือ่การ

เข้าถึงของผู้ซื้อและผู้ขายสับปะรด ของโครงการ

พฒันาการบรหิารจัดการการตลาดของกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบักลุม่วสิาหกิจชุมชน 

และมีการพฒันาระบบกลไกการตลาดแบบ ABC อย่าง

มส่ีวนร่วมของเกษตรกร และการพัฒนา เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมเพือ่ส่งเสรมิการจ�าหน่ายสบัปะรด

การบรูณาการแนวคดิการตลาดแบบ ABC สร้าง

การเปลีย่นแปลงของผลติภัณฑ์สบัปะรดของสวนผึง้- 

บ้านคา จงัหวดัราชบรุ ีได้อย่างดีท้ังในด้านการโฆษณา 

การสร้างแบรนด์ และการสร้างความเข้มแขง็ของการ

ในประเทศสวีเดน ได้ใช้ความรูท้างพนัธวุศิวกรรม มาท�าให้เกิดแบคทเีรยี 

Bovine Somatotropin (BST) ทีส่ามารถผลติฮอร์โมนทีค่วบคุมการเจรญิเตบิโต

และเพ่ิมการผลติน�า้นมของววั ท�าให้ววัผลติน�า้นมได้มากข้ึน ส่วนสกุรท่ีได้รบั BST 

เพิม่ขึน้กจ็ะสมบรูณ์และให้เนือ้มากขึน้ แต่ไขมนัจะน้อยลง ส่วนในประเทศจีนซึง่ถอื

เป็นหนึง่ในผู้น�าด้านเทคโนโลยชีวีภาพของโลกน�าเทคโนโลยชีวีภาพด้านการเกษตร

มาประยกุต์ใช้เป็นกลยทุธ์ในการปรับปรงุความปลอดภยัด้านอาหารระดบัชาติ และ

ช่วยเพ่ิมผลิตผลด้านการเกษตร ตลอดจนสร้างจุดแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร

ระหว่างประเทศ
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ในส่วนการตรวจสอบย้อนกลับช่วยเปิดมุมมอง

ใหม่ให้กับเกษตรกรสับปะรดในการท�าการตลาดออนไลน์ 

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งที่สามารถ

เข้าถึงผู้บริโภค ก่อให้เกิดบริการออนไลน์เพื่อสร้างคุณค่าเชิง

คุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรถึงผู้บริโภค (Farm to Table) 

เกษตรกรและเจ้าของผลผลิต สามารถส่งต่อคุณค่าไปยัง 

ผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านควิอาร์โค้ด (QR Code) ทีส่ามารถตรวจ 

สอบย้อนกลบัถงึกจิกรรมการเพาะปลกู เพือ่สร้างมาตรฐานการ

ผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดท�าให้เกิดการ 

น่าติดตามเกี่ยวกับผลผลิตนั้น ๆ ท�าให้เกิดการน�าเทคโนโลย ี

มาใช้ประโยชน์ และเกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในสินค้า 

นั้น ๆ ได้อีกด้วย

สรุป
 การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรชีวภาพทีม่คีวามหลากหลายในมมุของกลยทุธ์การตลาดท�าให้มองเหน็ความส�าเรจ็ของผลติภณัฑ์

เทคโนโลยชีวีภาพว่ามคีวามส�าคญัเท่ากบัวิธีการท�าการตลาดทีเ่ข้าถงึกลุม่เป้าหมายถ่ายทอดสูส่าธารณะ กลยทุธ์ทางการตลาดนีค้วรใช้

การเรยีนรูจ้ากสิง่แวดล้อมต่างๆ ของความหลากหลายทางเทคโนโลยชีวีภาพ การศกึษาและตามตดิเทคโนโลย ีแนวคดิเศรษฐกิจดจิทัิล 

(Digital Economy) ทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรม เทคโนโลย ีและความคดิสร้างสรรค์ รวมถงึการพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ (Bio Economy)  

ทีถ่กูน�ามาใช้พฒันาเพือ่การขบัเคลือ่นของประเทศ นกัการตลาดไม่เพียงแค่เหน็ความส�าคญัของผลิตภณัฑ์อย่างมปีระสิทธผิลและข้อได้

เปรียบเหนือกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งเท่านั้น แต่ต้องไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมมากเกินความสมดุลของธรรมชาติ หรืออาจจะส่งผล

น้อยที่สุด 

เข้าถึงต่อผูบ้รโิภคไม่ว่าจะเป็นการพฒันาบรรจภุณัฑ์ยคุปัจจุบนั 

จงึเป็นการปรบัตวัในภาคเกษตรเพือ่ยกระดบัคณุภาพของสินค้าให้ 

มเีอกลกัษณ์ มกีารเล่าเรือ่งและสือ่สารถงึจดุเด่น สือ่ออกไปเพ่ือรับ 

การตอบสนองความรู้สึกเฉพาะบุคคล เป็นช่องทางในการ 

แสดงออกถงึความรูส้กึ ตอบโจทย์พฤตกิรรมคนรุน่ใหม่ทีช่อบโพสต์

รปูหรอืแชร์เรือ่งราวต่าง ๆ บนสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook 

หรือ Instagram การพฒันาบรรจภุณัฑ์อจัฉรยิะหรอื Smart 

Packaging โดยอาศยัความก้าวหน้าของนวตักรรมและเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการพฒันาและออกแบบบรรจภุณัฑ์เพือ่สร้างจุดเด่น 

และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคยคุดจิทิลั ไม่ว่าจะเป็นบรรจุ

ภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภคผ่าน
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เอกสารอ้างอิง
โชตกิา ชุ่มม ี(2560). เทรนด์บรรจภุณัฑ์ อาหารและเครือ่งดืม่โลก ออกแบบให้โดนใจผูบ้รโิภค.สบืค้นเมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2563. 

 จากเว็บไซต์:https://www.prachachat.net/columns/news-68856

สจุติตรา จันทร์ลอย (2560). การพฒันาบรรจุภณัฑ์ส�าหรับสบัปะรดสดและผลติภัณฑ์แปรรปูสบัปะรด จงัหวดัราชบรุ.ี ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั

ไทยเข้าร่วมงาน BIO World Congress เสริมสร้างศกัยภาพเศรษฐกจิชีวภาพของไทยในสหรัฐฯ (2018). GLOBTHAILAND สบืค้นเม่ือ 3 มนีาคม 2563 

 จาก HTTPS://GLOBTHAILAND.COM/USA_0036/

Resource Management - Integrating Biodiversity Concerns in Rural Development Projects and Programs (2002) Robin Grimble, 

 Martyn Laidlaw.

The Six Principles of Digital Advertising, (2009) Charles R. Taylor

Trends and Innovations in Marketing Information Systems (2006) H. Michael Hayes.

Recent Trends in Marketing Biotechnology Abdul Basit, ItratBatool Abbas, (2017) Ali Nawaz, Hamid Mukhtar and IkramulHaq.

61วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT



Utilization of diverse

biological
resources 
and marketing strategy

Krissana Lakkongka

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Introduction
 

 Humans have directly and indirectly utilized 

biodiversity resources. Besides using the resources  

directly as herbs, there is also the extraction  

of essential substances from plants for medical 

benefits and the industrial use of large volume 

of plant extracts. Therefore, the utilization of 

diverse biodiversity should be supervised to 

ensure no waste of national resources nor the 

extinction of species inhabited in particular  

ecosystem. Nowadays, human can utilize  

biodiversity for wider applications by taking the 

advantage of biotechnology, which is the  

technology that can improve or change living 

organisms or products of living organisms  

to create the benefits to humankind.    
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BIOTECHNOLOGY

Biotechnology 
and diversity

Biotechnology covers diverse 
methods to modify living organisms 
according to human’s purposes. The role 
of consumers in preventing the loss of 
biological resources is that consumers 
should participate in solving problems 
arising from consumption activities and 
initiate prevention measures by being 
more considerate in the consumption 
such as avoiding the use of products 

from incorrect method of production. 

  The upgrading of biotechnology to seek proper opportunity in business operation and 

strengthening the business requires the development of framework for strategy and  

marketing strategy beyond the advertisement. The strategy must incorporate knowledge of 

biotechnology and intellectual property behind the product. Moreover, working with experts 

on biotechnology and knowing features of items being introduced to the market are factors to help  

set marketing direction to reach target customers and expand business effectively. In early 2018, 

Thai government announced to reform the country to Thailand 4.0 to include biological economy  

or bio-based technology –  which relates to the economic system through inclusion of  

overall aspects of biotechnology that cover the production of products, services and their  

utilization by using resources, process and biology principles – in the strategic plan with the  

vision that these issues will be the global trend in the near future.    
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Marketing 
strategy
for the utilization 
of biodiversity

Biotechnology is useful to the economic 
growth in many countries but most  

biotechnological products are expensive, 

cutting their reach to consumers. In case of 

developing countries, India is recognized as 

a country with effective marketing strategy 

to track the marketing of biotechnological 

products with well-oiled management at 

industrial scale, resulting in inexpensive 

products while maximizing the benefits for 

consumers. Thailand has analyzed the  

potential of agricultural industry and  

biotechnology by applying Diamond Model to 

study the competitiveness. Production factor 

gains positive stimulation from skills of 

human resources and clear focal centers for 

research and development. The restrictions 

relate to cultivation zoning as cost is high 

for growing biological plants domestically 

due to dependency on imports of raw  

materials and advanced technologies from 

abroad. However, the market demand is 

growing with customers increasingly spread 

across the world.

 Thailand attended the BIO World Congress on 
Industrial Biotechnology 2018 at Philadelphia, USA 
The country presented innovations from Thai  
biotechnologies while inviting foreign private sectors 
to invest in Food Innopolis in Thailand. Entrepreneurs 
with outstanding innovations on biotechnologies were 
selected to exhibit their products, such as the  
Electronic Sensory System (E-SenSS) to gauge the 
taste of Thai food, plant-based vaccines to create 
immunity, anti-tooth decay candy and protein  
supplement from egg white.
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 The successful development of biotechnological products 

means the delivery of value of biological resources to local  

people. This is equally important to the hunt for marketing method 

to reach target customers. Presenting products to the public and 

a successful launching of products require a good marketing plan 

that takes into account the method of advertising to reach  

customers, clear target customers and the development of brand  

to attract audience. Biotechnological products with superior  

production standard above other products should use the social  

network to disseminate the awareness and maximize the benefits 

while coping with swiftly change situations. ABC marketing concept 

for biotechnological products will bring the success of  

marketing strategy in launching a new product.

A
Advertising: 

People will not be excited about things 
they do not understand or things they do 
not want to use. Advertisements of pre-
sented products should get to the point 
by considering objectives of target market 
and attractiveness to customers. Adver-
tising plan should be designed with a good 
concept, direct to the point and appro-
priately budgeted. 

B
Branding: 

C
Competitive: 

    
Brand building should consider relevant 
issues and unique characters for market 
communication through the presentation 
of logos, colors and slogans that will 
deliver what need to be communicated 
and clearly state the implications. In other  
words, it will emphasize first impression 

of product identity.  

Main objective of successful marketing 
strategy is to attract as many consumers 
as possible. In the era of rapid advancing 
technology, most consumers realize 
what the market offers as normal issue 
though they will compare products  
before trusting any of them and choosins  
the appropriate one.
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Successful biotechnology in the marketing  
relates to several fields. For exmple biotechnology and 
food: companies presently produce high protein food 
for humans such as a company producing protein from 
fungi that contains 45% protein, which as high as some 
types of meat. For Biotechnology and environment  
Microorganisms are used to treat wastewater from  
factories using biological method by contaminating  
the wastewater with microorganisms and using algae to 
add oxygen to the water. Algae groups can be used as 
indicators in of contamination and quality of water 
sources.

In Sweden, knowledge on bioengineering has been applied to 

produce Bovine Somatotropin (BST) bacteria that can produce hormone 

to control cows’ growth and increase milk production. Pigs receive more 

BTS will be healthy, producing more meat but less fat. China is one of 

leading biotechnology countries in the world by applying agricultural 

biotechnology as the strategy to improve the national food safety  

standard and increase the production as well as create the strength of 

competition in international farm markets.

A domestic case study of 

biotechnology marketing in is about the  

development of storytelling packages for fresh 

pineapples and pineapple products in  

Ratchaburi province through the creation of 

new marketing channels to reach both  

pineapple buyers and sellers. The packaging 

is operated under the marketing management 

and administration project of community 

enterprise to strengthen their operation and 

develop marketing mechanism under the 

participatory ABC concept implemented 

among farmers, technology and innovation 

to promote sale of pineapples. 
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The integration of ABC marketing concept 
brings changes in packaging of Suan Phueng – Ban Ka 
pineapple products in Ratchaburi province. The well-
thought of changes are found in the advertisement, 
brand building and strengthening access to consumers. 
The development of modern packaging means that 
agricultural sectors have adjusted to upgrade the 
products’ quality to create the uniqueness, tell the 
story and communicate distinctive features through 
the media. This is to get individual response, create 
channel for feeling expression and also respond to 
behavior of new generation who like to post or share 
images or stories on online social media such as  
Facebook and Instagram. The development of smart 
packaging by using the advancement of innovation and  
technology to help develop and design the packages 
to present the product’s distinctive characters,  

responding to lifestyle of consumers in digital era such 
as packaging that can communicate and provide  
information to consumers via the modern technology.

Regarding the traceability, it helps 
bring a new perspective to pineapple farmers about 
online marketing, create participation to increase the 
strength in access to consumers, create online services 
to establish qualitative value of farm products to  
consumers (Farm to Table). Farmers and products’ owners  
can directly deliver value of their products to consumers 
via the QR Code, that can trace back to cultivation  
activities to create quality and safety production  
standard. All of these reasons have built the interests in  
particular products, leading to the utilization of  

technology and also adding value to those products.

Conclusion
 The utilization of diverse biological resources in the aspect of marketing strategy has provided the vision 

that the success of technological products is equally importance as the marketing method to reach target 

audience and the presentation of such products to the public. The marketing strategy should incorporate 

learning from environments of diverse biological technologies, the education and the updating on technologies. 

The concept of Digital Economy which has been driven by innovations, technologies and creativities as well 

as the development of bio economy that is applied to drive the country. Marketers not only effectively see 

the essential of products and their advantage over rivals’ products but should consider that there is no impact 

to the environment beyond the balance of nature or the least possible impact.   
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บณุฑรกิา นนัทา
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

พืชวงศ

คุณคาท่ีมากกวาความหอม

ระดังงา
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศ์กระดังงา

     หอมระรืน่ชืน่ชายแต่สายหยดุ	 	 	 สงสารนุชนึกถึงสวนให้หวนโหย

	 	 	 หอมจนัทน์อนิกลิน่โศกลมโบกโบย	 	 	 ท้ังยมโดยดอกดวงเป็นพวงงาม

	 	 	 	 	 รสสคุนธ์มณฑาจ�าปาเทศ		 	 	 การะเกดกางกลบีเป็นครบีหนาม

	 	 	 เลยีบพนมชมเพลนินางเดนิตาม	 	 	 	 มะไฟมะเฟืองเหลอืงอร่ามสุกงามงอม

	 	 	 	 	 ทัง้เงาะงบัพลบัพลวงเป็นพวงห้อย		 	 น่ีแน่น้อยหน่าขนุนกล่ินกรุน่หอม

	 	 	 ละมดุม่วงพวงมะปรงิดกูิง่ค้อม	 	 	 	 พระโน้มน้อมนางปลดิท่ีตดิพวง

            สิงหไกรภพ	โดย	พระสุนทรโวหาร	(ภู่)

 ประเทศไทยถกูจัดอนัดบัให้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีส�าคัญสูงสุด 8 อันดับของโลก และความหลาก

หลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

ตลอดมา หากกล่าวถงึความหลากหลายทางชวีภาพของพืชทีพ่บ

ในประเทศไทยน้ันมีมากกว่า 10,000 ชนดิ ยงัไม่รวมพชืทีร่อ 

การถกูค้นพบอกีหลายชนดิในป่า หรือชมุชนต่าง ๆ  ของประเทศ 

กระดงังา เป็นพชืประเภทไม้ดอกไม้ประดบัทีป่ระชาชนนยิมปลูก 

ซึง่ไม่เพยีงแต่มกีลิน่หอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เท่านัน้ กระดงังายงัเป็น

ไม้ดอกไม้ประดบัทีส่วยงาม สร้างรายได้ให้กบัผูป้ลกู และสามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง อีกทั้งยังมีพืชที่อยู่ในวงศ์

เดยีวกบักระดงังาอกีหลายชนดิ ซึง่ปรากฏในบทประพนัธ์ของ

พระสนุทรโวหาร (ภู)่ มาตัง้แต่อดีต ดงันี้
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Artabotrys hexapetalus 
(การเวก)

ดอกสะแก
แสง

 จากบทประพนัธ์ข้างต้น ได้กล่าวถงึชือ่พรรณไม้หลายชนดิ ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล เช่น สายหยดุ โศก รสสคุนธ์ มณฑา 

มะเฟือง มะไฟ และน้อยหน่า เป็นต้น ซ่ึงได้มกีารกล่าวถึงพชืวงศ์กระดงังาอยูใ่นบทประพนัธ์นัน้ด้วย คือ สายหยดุ และน้อยหน่า 

ทัง้นี ้ พชืวงศ์กระดงังามคีวามเกีย่วข้องกบัวถิชีวีติและศลิปวฒันธรรมของคนไทยมาแต่โบราณ พืชวงศ์กระดังงา (Annonacea) 

ส�าหรับผูท้ีไ่ม่รูจ้กัดอกกระดงังา อาจรู้จกักนัในนามพชืวงศ์น้อยหน่า จากหลักฐานโบราณของพชื พบว่า พชืวงศ์จ�าปี จ�าปา (Mag-

noliaceae) และพืชวงศ์กระดงังา เป็นพชืดอกกลุม่แรกทีมี่ววิฒันาการมาจากพืชชัน้ต�า่ พืชในวงศ์กระดงังาทัว่โลกมจี�านวนมากถึง 

230 สกลุ (genera) รวมทัง้หมดประมาณ 2,300 ชนดิ พบท่ัวไปในป่าดิบช้ืนของทวปีแอฟริกา เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ

ออสเตรเลยี ส่วนในประเทศไทยถอืว่าเป็นพืน้ทีท่ี่มคีวามหลากหลายของพชืวงศ์กระดงังาค่อนข้างสงู เนือ่งจากมกีารค้นพบพชืวงศ์

นี ้41 สกลุ รวมทัง้หมดประมาณ 230 ชนดิ ตวัอย่างของพชืวงศ์กระดังงา เช่น กระดังงา การเวก ทุเรยีนเทศ น้อยหน่า น้อยโหน่ง 

น�า้เต้าน้อย นมแมว ล�าดวน และมหาพรหมราชนีิ เป็นต้น
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ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ทีม่กีลิน่หอมนยิมน�ามาใช้ในการจัดสวน  

โดยเฉพาะสวนแบบไทยท่ีนิยมน�าไม้ดอกหอมมาใช้ในการประดบั

ตกแต่งเพ่ือสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ทีเ่ข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ 

ด้วยเหตุนี้ท�าให้พืชวงศ์กระดังงา ซ่ึงมีกลิ่นหอมได้รับความ 

สนใจอย่างมากจากนกัวทิยาศาสตร์ จงึท�าให้มผีูศ้กึษาองค์ประกอบ 

ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในวงศ์นี้อย่างกว้างขวาง  

เพือ่สกดัสารทีพ่บในพชืวงศ์กระดงังามาใช้ประโยชน์ท่ีมีคุณค่า

มากกว่ากลิ่นหอม ซึ่งสารท่ีพบสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 

ประกอบด้วย

 พชืวงศ์กระดงังาเป็นพชืท่ีมกีลิน่หอม การใช้ประโยชน์จาก

พืชวงศ์กระดังงาเพื่อให้กลิ่นหอมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และ

เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�าวัน เช่น การน�าดอก

กระดงังามาทอดกบัน�า้มันมะพร้าวเพือ่ท�าเป็นน�า้มนัใส่ผม และ

การสกดัท�าน�า้หอมและเครือ่งหอม เป็นต้น นอกจากน้ี กระดงังา

ยงัปลกูเพือ่ใช้เป็นพชืสมนุไพร และใช้เนือ้ไม้ในงานก่อสร้าง รวมทัง้ 

มีการพัฒนาผลิตสารให้ความหอมจากพืชวงศ์กระดังงาในเชิง

ธุรกิจ อาทิ การสกัดน�้ามันหอมระเหยจากกระดังงาเป็น

อตุสาหกรรมเพือ่ใช้ในธรุกจิสปา หรอืเพือ่ท�าให้เกดิกลิน่หอม พืช

ในวงศ์กระดังงาจึงเป็นไม้ไทยทีม่เีสน่ห์ เนือ่งจากพรรณไม้ในวงศ์นี ้

คุณค่าที่มีมากกว่าความหอม 
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อะซิโตจนีนิ (acetogenin) 
 ในพชืวงศ์กระดงังามมีากกว่า 500 ชนดิ ตวัอย่างสารอะซิโตจนี 

ทีรู่จั้กคือ สควอโมซนิ (squamocin) พบในน้อยหน่า น้อยหน่า

ออสเตรเลยี ทเุรียนเทศ จากการศกึษาพบว่า สารสควอโมซนิเป็น

สารท่ีมคีวามเป็นพษิต่อเซลล์มะเรง็หลายชนิด เช่น มะเร็งรงัไข่ 

มะเร็งเต้านม มะเร็งผวิหนงั และมะเรง็ปากมดลกู เป็นต้น และ

ยงัมีฤทธิต้์านเชือ้มาลาเรยีด้วย นอกจากนี ้ ยงัมีฤทธิใ์นการต้าน

แมลงศตัรพูชื ปัจจบุนัมีการใช้สารดงักล่าวเพือ่ประโยชน์ทางการค้า 

อาท ิการน�าใบทุเรยีนเทศบดบรรจลุงในแคปซลูเพือ่รบัประทาน

เป็นสารบ�ารุงร่างกาย และในทางการเกษตรมีการน�าสารนี ้

ผสมกบัสารจากพืชอ่ืนมาผลติเป็นสารอนิทรย์ีส�าหรบัก�าจดัแมลง

ศัตรพูชื (organic insecticide) เช่น เต่าทอง หนอน และเพลีย้ 

เป็นต้น

ไดเทอพนี (diterpene) 
 พบในพชืสกุลยางโอน (Polyalthia) เช่น อโศกอนิเดยี เป็นต้น 

พชืในสกลุน้อยหน่า (Annona) เช่น น้อยหน่า น้อยโหน่ง และ

ทุเรียนเทศ เป็นต้น และสกุลมหาพรหม (Mitrephora) เช่น 

พรหมขาว และมหาพรหมราชนิ ีเป็นต้น สารนีส่้วนใหญ่เป็นสาร

ทีม่คีวามเป็นพษิต่อเซลล์มะเรง็ทีพ่บในมนษุย์ เช่น มะเรง็รังไข่ 

ยบัยัง้การแขง็ตัวของเกร็ดเลอืด และมฤีทธิย์บัยัง้เช้ือ HIV จาก

การศกึษาทางเภสชัวิทยา พบว่ามกีารใช้พชืวงศ์นีใ้นการรกัษา

อาการปวด ถ่ายพยาธ ิรักษามาลาเรยี และลดน�า้หนกั 

ไอโซควโินลนิอัลคาลอยด์ 
(isoquinoline alkaloid) 
 สารกลุ ่มน้ีเป ็นสารท่ีมีความส�าคัญ เนื่องจากมีฤทธิ์ 

ทางชวีภาพท่ีหลากหลาย เช่น ต่อต้านเชือ้มาลาเรยี และ HIV รวมทัง้

ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน สารนี้ในพืชวงศ์กระดังงาแบ่ง 

ได้เป็น 3 กลุม่ คอื 1) สารอะพอร์ฟิน อลัคาลอยด์ น�าผลและใบ

ใช้เป็นยากล่อมประสาท เมลด็ใช้เป็นยานอนหลบั และเป็นสาร

ต้นแบบยารกัษาอาการซมึเศร้า ในประเทศไทยมกีารน�าเปลอืก

และแก่นของต้นข้าวหลามดง (Goniothalamus laoticus) เป็น

ยาบ�ารงุก�าลังและลดไข้ 2) สารออกโซอะพอร์ฟินอลัคาลอยด์  

มีฤทธิ์ในการต้านเช้ือวัณโรค และเป็นพิษต่อมะเร็ง และ  

3) โปรไตเบอเบอรนิ เป็นสารทีม่ฤีทธิใ์นการต้านปรสติ บรรเทาไข้

ท่ีเกดิจากโรคมาลาเรยี ปัจจบัุนมกีารใช้สารสกดัจากพชืดงักล่าว

มาเป็นส่วนผสมของเวชส�าอาง 

ฟลาวาโนน (flavanone) 
และชาลโ์คน (chalcone) 
 พบมากในพชืวงศ์กระดงังา สกุล Desmos อาทิ ตนีต่ัง และ

สายหยุด และสกลุ Uvaria เช่น กล้วยพงัพอน กล้วยหมูสัง และ

กล้วยอ้ายพอน เป็นต้น มฤีทธิต้์านโรคมาลาเรยี และยงัเป็นพษิ

ต่อเซลล์มะเรง็เมด็เลอืดขาว ส่วนพชืในสกุล Desmos พบว่า  

มฤีทธ์ิในการต้านเชือ้ HIV ในระดับทีด่ี 

ทุเรียนเทศ
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การพัฒนาและต่อยอดแหล่งพันธุกรรมพืชและการใช้

ประโยชน์ในอนาคต
 พชืวงศ์กระดงังา เป็นพชืท่ีมลีกัษณะแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บั

ชนดิ สกลุ และเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะดอกทีมี่รปูร่างทีห่ลากหลาย 

สสีนัสวยงาม ทีส่�าคญัคอื ดอกมกีลิน่หอม จงึท�าให้พชืในวงศ์นี้

เป็นทีส่นใจของนกัสะสม และผูท่ี้ชืน่ชอบไม้ดอกหอม อกีท้ังมี

ศักยภาพเป็นไม้ประดบัเพือ่ใช้ในงานออกแบบภมูทิศัน์อกีด้วย 

การใช้งานจงึไม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่ในประเทศไทยเพียงเท่านัน้ แต่ยงั

มกีารส่งขายไปต่างประเทศในรปูของไม้ขดุล้อม นอกจากนี ้พชื

วงศ์กระดังงายังเป็นพืชที่มีศักยภาพในการน�าไปพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์ในเชงิอตุสาหกรรม การแพทย์ และธรุกจิอกีหลายด้าน 

โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในพืชวงศ์กระดังงา ซ่ึงจะเป็น

ประโยชนด้์านการแพทย์ เพือ่ผลติยารกัษาโรคชนดิใหม่ และ

ประโยชน์ในอตุสาหกรรม เช่น สารสกดัยบัยัง้แมลงศัตรพืูช และ

อุตสาหกรรมเครือ่งหอม เป็นต้น ท�าให้สามารถลดการน�าเข้าสาร

เคมีจากต่างประเทศลงได้ ส�าหรบัประเทศไทยได้มหีน่วยงานจดั

ท�าระบบฐานข้อมลูพันธ์ุพชื เพือ่สบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัพนัธุพื์ชท้ัง

ในรูปเอกสาร และข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลกลุ่มงาน

พฤกษศาสตร์ป่าไม้ โดยส�านกัวิจยัการอนุรกัษ์ป่าไม้และพนัธุพ์ชื 

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื และฐานข้อมูลพรรณ

ไม้ โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น นอกจากน้ี ส�านักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้จัดท�า

ระบบคลังข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศไทย 

เพือ่เป็นการบูรณาการข้อมลูความหลากหลายทางชวีภาพ และ

องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทย น�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ ทัง้ในด้านการบรหิาร

จดัการ ด้านการอนรุกัษ์ และการสร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ 

เกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ตามยทุธศาสตร์ชาต ิ (พ.ศ. 

2561-2580) และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการ

คุม้ครองสทิธิประโยชน์ของประเทศในเชงิทรพัย์สนิทางปัญญา 

การเกบ็รกัษาเพือ่การอนรุกัษ์ และน�าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน 

ราชการ ชุมชน และผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล 

ความหลากหลายทางชวีภาพได้ 
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 พืชวงศ์กระดงังาจงึเป็นพชืทีม่ศีกัยภาพในการพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยัเกีย่วกับ 

สารออกฤทธิใ์นพชืวงศ์กระดงังา ผลติเป็นน�า้มนัหอมระเหย เคร่ืองส�าอาง และสารออกฤทธิท่ี์มผีลทางการแพทย์ ในการยบัยัง้ 

เซลล์มะเร็ง พืชวงศ์กระดังงาจึงสามารถสร้างคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

เป็นนวตักรรมทีไ่ด้จากความหลากหลายทางชีวภาพ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
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Biodiversity of Annonaceae plants
 Thailand has ranked the eighth of most bio-diverse region in the world. The biodiversity resources have 

constantly created economic value to the country. Currently over 10,000 species of plants have been found 

in Thailand. This has not yet included many species waiting to be discovered in the country’s forests or  

communities. Ylang-ylang, which known in Thai as Kradang-nga, is a popular flowering plant widely grown by 

the public. Ylang-ylang has not only the unique fragrance but also is an ornamental flower that can generate 

income to growers and is useful in several aspects. There are also many other species in the same family of 

Annonaceae as ylang-Ylang, which mentioned in the poem by Phra Sunthornwohan (Phu) long ago.

  Smelling fragrance of saiyud Pity for her groaning about the garden

Smelling	fragrance	of	chan,	in,	soke	in	the	wind							 Yomdoey	with	beautiful	bunches	of	flowers

  Rossukhon montha champathed  Karaked blossoms with sharp thorns

Pleasure walk along the hill with her Ripe yellowish ma-fai, ma-fuang 

  Bunches of ngo, plub, pluang Scent of noina and kha-noon

Bending branches of lamud, ma-pring He pulls down branches for her to pick fruits. 
  

Singha	Krai	Phob	by	Phra	Sunthornwohan	(Phu)	
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ดอกสะแกแสง
 The above poem has described many 

plants whether it is flowering plant,  

ornamental plant and fruit such as Chinese 

Desmos known in Thai as Saiyud, Asoke, 

Tetracera loureiri known in Thai as  

Rossukhon, Magnolita, known in Thai as 

Montha, star fruit known in Thai as Ma-Fuang,  

Burmese grape known in Thai as Ma-Fai and Custard apple known in Thai as Noina. Two species of the family 

Annonaceae – Chinese Desmos and custard apple – have been referred in the poem.  Annonaceae plants have 

been associated with the way of life and the culture of Thai people since the ancient time. Annonaceae plants: 

For those who do not know Ylang-ylang may know plants under the family of custard apple. Ancient evidence 

indicates that Magnoliaceae and Annonaceae are the early groups of flowering plant evolved from unicellular 

plants. There are 230 plant genera or altogether 2,300 species of the family Annonaceae globally, with  

congregation throughout the rainforests in Africa, Southeast Asia and Australia. Thailand is the country with high  

diversity of Annonaceae plants with the discovery of 42 plant genera or 230 species. Examples of Annonaceae 

plants are Ylang-ylang, climbing Ylang-ylang, Soursop, Custard apple, Wild sweetsop, Cyathostemma micranthum,  

known in Thai as Namtao Noi, Rauwenhoffia siamensis, known in Thai as Nom Maeo, White cheesewood, and 

Mitrephora sirikitiae, known in Thai as Maha Phrom Rajini. 

75วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT



 

กลว้ยหมูสงั

Value beyond the fragrance
 The family Annonaceae is a fragrance plant. Since 

the ancient time, Annonaceae plants have been used 

for their fragrance in the daily life such frying ylang-ylang 

in coconut oil to make brilliantine, extracting substances  

for perfume and fragrance. Ylang-ylang is also grown 

as herb while its wood used for construction. There is 

the commercial development of fragrance extraction 

from Annonaceae plants such as the extraction of 

essential oil from Ylang-ylang in an industrial scale for 

use in spa business or to create refreshing aroma. 

Annonaceae plants are charming plant as most of 

plants in this family are aromatic plants, which are 

popular in gardening particularly for decoration in Thai 

gardens to bring the enchantment to visitors who come 

for relaxation. With all these reasons, scientists are 

interesting in Annonaceae plants with a wide range of 

studies on their chemical composition and biological 

activities in order to extract substances for further use 

beyond their fragrance. Substances found in Annona-

ceae plants are classified into 4 groups as follow.     
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ทุเรียนเทศ

Acetogenin: 
 There are over 500 samples of the substance in 
Annonaceae plants but the most known Acetogenin is 
Squamocin, found in custard apple, Australian custard 
apple and Soursop. Studies show that Squamocin is a 
substance with cytotoxicity against several cancer cells 
such as ovarian cancer, breast cancer, skin cancer and 
cervical cancer. Squamocin also has anti-malaria activity 
as well as anti-insect. Currently, the commercialization 
of the substance can be found in several ways.  
Soursop leaves are ground and packed in capsules as 
body regeneration supplement. In agricultural field, 
squamocin extract is mixed with substances from other 
plants for the production of organic insecticide to  

eradicate insects such as ladybug, worm and aphid.  

Isoquinoline alkaloid: 
 This group of substance is essential as it provides 
different biological activities such as anti-malaria and 
HIV as well as treating Parkinson. The substances in 
Annonaceae plants can be divided into 3 groups. 1) 
Aporphine alkaloid: Fruits and leaves with this substance 
can be used as sedative while the seed is applied as 
sleeping pill as well as the prototype of anti-depression 
medicine. In Thailand, bark and core of Goniothalamus-
laoticus, known in Thai as Khao Lam Dong, is used to 
produce energy supplement and fever relief medicine. 
2) Oxoaporphine alkaloid: The substance is active against 
tuberculosis and is toxic to cancer cells. 3) Protober-
berine: The substance contains antiparasitic activity, 
help reduce fever from malaria. The extract of plants 

is used as an ingredient in cosmeceutical industry.

Diterpene: 
 The substance is found in plants in Polyalthia Blume 
like Indian asoke; plants in genus Annona such as custard 
apple, wild sweetsop and soursop; and plants in genus 
Mitrephora such as Mitrephora alba and Mitrephora 
sirikitiae. Most substances contains the cytotoxicity 
against human cancer cells such as ovarian cancer, 
anti-blood coagulation and anti HIV. Pharmacological 
studies indicate that plants in this family can help reduce 
pain, de-worm, treat malaria and cut weight.

Flavanone and chalcone: 
The substances are found in plants of the family  
Annonaceae, genus Desmos such as Desmos dumosus, 
known in Thai as teentung, and Chinese Desmos. The 
substances are also found in genus Uvaria such as Uvaria 
hamiltonii Hook. f. & Thomson, known in Thai as  
kluay pungpon, Uvaria grandiflora Roxb. Ex Hornem  
var.grandiflora, known in Thai as kluay moosung, and 
Uvaria lurida Hook.f & Thomson, known in Thai as kluay 
aeipohn. The substance has anti-malaria activity and is 
toxic to leukemia cells. Plants in genus Desmos have 

the property of anti-HIV at good level. 
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กลว้ยหมูสงั

Development and value creation of plant genetic 
resources and future utilization
 Annonaceae plants are different in characters based 
on their genera and species as well as unique features, 
especially a variety of shapes, vivid colors and fragrances.  
Therefore, plants in this family are attractive to collectors 
who admire fragrant flowering plants. They also have 
potential as ornamental plants for landscape works. 
The plants are grown not only in Thailand but also 
being exported to other countries in the form of  
excavated trees. Moreover, Annonaceae plants have 
the potential for further development for benefits of 
medical industry and other businesses. Active  
substances in Annonaceae plants will have medicinal 
benefits for the production of new medicines. Those 
substances can also provide benefits for industries such 
as the production of insecticide extract and perfume. 
This will help reduce the import of chemicals from 
foreign countries. Thailand has established government 
agencies to gather information and create the database 
of plant varieties both in documents and online data 
such as database of Forest Botany Division, Forest and 

Plant Conservation Research Office, Department of 
National Parks, Wildlife and Plant Conservation and the 
plant databases of the Botanical Garden Organization. 
Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning has developed Thailand Biodiversity  
Information Facility to integrate information about the 
country’s biodiversity and knowledge related to the 
biodiversity in Thailand, which can be applied for the 
administration, the conservation and the economic 
value creation to bring the stability, prosperity and 
sustainability under the National Strategy (2018 – 2037). 
This will also consist with the country’s reform plan 
for national resources and environment. Such  
development will be useful for the protection of the 
country’s interests in term of intellectual property, the 
preservation for conservation purpose and the  
utilization by government agencies, communities and 
interested parties to access information about the 

biodiversity. 
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In the nutshell, Annonaceae plants have the potential to build on the development to generate the economic 

benefits as shown by the research about active compounds extracted from Annonaceae plants to be used in 

the production of essential oil, cosmetic while medicinal active compounds can inhibit cancer cell growth. 

Annonaceae plants have generated tangible value from the biodiversity, creating the innovation derived from 

the biodiversity under Thailand 4.0 policy. 
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เกษตรอนิทรย์ีหมายถงึอะไร 

 กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ครับ “เกษตรอินทรีย์” คือ ระบบการ

จัดการด้านการผลิตเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบ

นิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ  

โดยเน้นการใช้วสัดธุรรมชาต ิซึง่หลกีเลีย่งการใช้วตัถดิุบจากการ

สังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากการ

ดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม แท้จริงแล้วเกษตร

อินทรีย์เป็นวิทยาการที่ถูกใช้มานานกว่าพันปีเพียงแต่ไม่ได้ถูก

เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” กล่าวคือมนุษย์ในสมัยก่อนพ่ึงพา

อาศัยธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน ผลิตอาหารโดยการเล้ียงสัตว์

แบบปล่อยตามธรรมชาติ ปลูกพืชและดูแลดินด้วยภูมิปัญญา

ชาวบ ้าน ต ่อมาเมื่อวิทยาการก ้าวหน ้ามากข้ึน “ปุ ๋ย

วิทยาศาสตร์” จึงถูกคิดค้นเพื่อความสะดวกของเกษตรกร ส่ง

ผลให้วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนไปเป็น “เกษตรแบบ

ท่ัวไป (Conventional Agriculture)” รวมไปถึงการมีพืช

ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) เกิดขึ้น จนกระทั่งผู้บริโภคเกิด

ความไม่ม่ันใจถงึความปลอดภยัในสนิค้าทีบ่รโิภค ประกอบกบั

ปัจจุบันโลกให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น 

 ในวงการเกษตรจึงเกดิกระแสสนบัสนนุให้ใช้วถิกีารท�าเกษตร

แบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)

 ในช่วงหลงั “เกษตรอนิทรย์ี” ได้ถกูใช้ในทางการค้ามากขึน้ 

กล่าวคือหากให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคสินค้าท่ีเป็นแบบอินทรีย์

กับแบบทั่วไป ภายใต้ข้อสมมติราคาและปริมาณที่เท่ากัน  

ตามทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะพบว่าผูบ้รโิภคเลอืกท่ีจะบรโิภค

สินค้าแบบเกษตรอนิทรีย์มากกว่าแบบท่ัวไป อนัเป็นผลมาจาก

เกษตรอนิทรีย์สร้างความพอใจได้มากกว่าเนือ่งจากส่งผลดต่ีอ

ท้ังสุขภาพผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม จึงท�าให้ผู้ซ้ือส่วนใหญ่ทีซ่ือ้

สนิค้าเกษตรอนิทรย์ี (ทัง้ระดบับคุคลและโรงงานแปรรปู) เลอืก

ซื้อสินค้าอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่น่า

เชื่อถือ แต่อีกนัยหนึ่งการรับรองมาตรฐานช่วยยกระดับ

ภาพพจน์ของกระบวนการเกษตรอนิทรย์ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน

ฐานะเป็นการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 
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ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ได้  
แล้วจะเติมธาตุอาหารให้พืชอย่างไร 

 ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่น�ามาใช้ต้องผ่านกระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถ

ในการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม ในรูปที่พืชสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

สูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปริมาณธาตุอาหารที่พืชได้รับนั้นเพียงพอและทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 

แล้วการป้องกันก�จัดแมลงศัตรูพืช
ท�ได้อย่างไร 

 การป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูพืช เราจะใช้ชีวะภัณฑ์ เข้ามาทดแทนเช่น การใช้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus 

Thuringiensis Bt) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการท�าลายแมลง โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อ ที่เป็นศัตรูของพืช

ที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด

แล้วจะควบคุมโรคพืชอย่างไร 
หากไม่ใช้สารเคมี 

 ใช้จลุนิทรย์ีทีม่คีณุสมบตัป้ิองกันก�าจดัโรคพชืแทน เช่น จุลินทรย์คีโตเมียม (Chaetomium sp.) มคีณุสมบติัในการป้องกันก�าจดั

เช้ือราทีจ่ะก่อให้เกดิโรคกบัพืช เช่นโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจดุ เป็นต้น 
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เพราะอะไรถึงเลือกที่จะท�
เกษตรอินทรีย์ 

 ส�าคญัท่ีสดุเลยครบัคอื เร่ืองของสขุภาพและสภาพของสิง่แวดล้อมโดยรอบทีจ่ะเกดิขึน้ เมือ่เราท�าเกษตรแบบอนิทรย์ี (Organic 

Agriculture) เราจะห่างไกลจากสารเคมอีนัตรายหลายๆตวัทีส่่งผลเสยีกบัตวัผูใ้ช้ ส่งผลเสยีต่อระบบนเิวศ และท�าลายสมดุลของ 

สิง่แวดล้อม สารเคมอีนัตรายได้แก่ ไกลโฟเซท พาราควอต และ คลอร์ไพรฟีอส ซึง่ผมมองว่าการท�าเกษตรแบบเดมิ ๆ คอืยงัใช้สารเคมี

ในการก�าจดัโรคและแมลงศัตรพูชือยู่ ผมรูสึ้กว่ามนัเชยและล้าหลงั ยงัมเีรือ่งทีท้่าทายให้ท�าให้พฒันาฝีมอือกีมากครบัส�าหรบัวงการ

เกษตรไทย มากกว่าการทีจ่ะมาสะพายถงัพ่นยาฆ่าหญ้า ฆ่าหนอน ซ�า้แล้วซ�า้อีก เสียทัง้สุขภาพ เสียทัง้ต้นทนุทีเ่พ่ิมข้ึนและทีแ่ย่ 

ไปกว่านัน้คอืเราก�าลงัท�าลายโลกโดยทีเ่ราไม่รู้ตวั

ต้นทุนของเกษตรอินทรีย์คืออะไร 

 ต้นทุนส่วนใหญ่ของเกษตรอินทรีย์คือแรงงาน หากฟาร์มของคุณ 

เป็นฟาร์มขนาดเล็ก (1-3 ไร่) ตัวคณุเองหรือสมาชิกในครอบครัวกส็ามารถ

ช่วยกนัได้ ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ (10  ไร่ข้ึนไป) ก็อาจต้องใช้แรงงานทีเ่พิม่

ขึน้เพือ่ตอบสนองต่อกจิกรรมภายในฟาร์ม เช่นการก�าจดัวชัพชื การให้ปุย๋

ให้น�า้เป็นต้น

พื้นที่ที่ใช้ท�เกษตรอินทรีย์
ต้องเป็นแบบไหน

 ต้องเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ได้อยูต่ดิกบัพืน้ท่ีทีท่�าเกษตรแบบเคม ี เพือ่ป้องกนัการถูกปนเป้ือน แหล่งน�า้ทีค่วรจะใช้กค็อืน�า้บาดาล หรอื

สระทีข่ดุใช้เองในพืน้ที ่และต้องไม่เป็นพืน้ทีบ่กุรกุป่าเพือ่มาใช้ประโยชน์

ถาม-ตอบ FAQ
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จ�เป็นไหมกับการขอใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ประจ�ฟาร์ม

 จ�าเป็น หากคณุท�าเกษตรอนิทรีย์เพ่ือการค้าเชงิพาณชิย์กบับรษิทัห้าง

ร้านต่างๆ ไม่จ�าเป็นหากคณุท�าเกษตรอนิทรย์ีเพือ่การบรโิภคในครวัเรอืน 

แจกจ่ายเพือ่นบ้าน หรอืจ�าหน่ายในชุมชน

เกษตรอินทรีย์
สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร

 สร้างความยัง่ยนืด้านมติทิรพัยากรและสิง่แวดล้อม การท�า

เกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่คือการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีภายใน

ฟาร์มน�ากลบัมาใช้ เช่น การใช้ฟางข้าวทีป่ลูกไว้ภายในฟาร์มมา

เลีย้งววั และน�ามลูวัวกลบัมาท�าปุ๋ยเพือ่คนืกลบัธาตอุาหารให้พืช

ท่ีปลกู ดงันัน้ของเสยีหรอืมลพษิทีจ่ะเกดิขึน้จากระบบการท�า

เกษตรอินทรีย์นั้นแทบจะเป็นศูนย์เมื่อเปรียบเทียบกับการท�า

เกษตรแบบเคม ี การท�าเกษตรอนิทรย์ีนัน้ส่วนใหญ่จะปลกูพชื

หลายชนดิทัง้ไม้ยนืต้น และพืชล้มลุก ท�าให้เกดิความหลากหลาย

ในระบบนิเวศทีเ่กดิขึน้ภายในฟาร์ม รวมไปถงึการเกบ็เมลด็พันธุเ์อง 

เพื่อใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป สร้างความย่ังยืนด้านมิติ 

ของมนษุย์และชมุชน การท�าเกษตรอนิทรย์ีสามารถสร้างความ

สัมพันธ์อนัดีให้เกดิข้ึนท้ังภายในครอบครัวและภายในชมุชนได้ 

เชือ่ไหมครบัว่าใครๆกอ็ยากมาถอนหญ้าในแปลงเกษตรอินทรย์ี 

เพราะมนัสดูลมหายใจได้เตม็ปอดและไม่ต้องกลวัว่ามอืหรอืเท้า

จะเน่าเพราะโดนสารเคมท่ีีใช้ในแปลง 
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เทคนิคการใช้น�้าส้มป้องกันก�จัดแมลงและโรคพืช
(น�้ำส้มสำยชูเทียม เข้มข้น99% เข้มข้น 20 เท่ำของน�้ำส้มสำยชู 5% ที่ใช้กิน)

ประโยชน์การใช้น�้าส้มเพื่อป้องกันหรือจ�กัดแมลง

น�้ำส้มป้องกันหรือจำ�กัดแมลงทุกวงจำรชีวิตของแมลงตั้งแต่ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะแม่ผีเสื้อ 
น�้ำส้มป้องกันแมลงและศัตรูพืชได้หลำกหลำยชนิดทั้ง เพลี้ยกระโดด หนอนกอ แมลงหล่ำ ไร แมลงหวี่ ด้วง 
แมลงวันทองและยุง 

การใช้น�้าส้มเพื่อป้องกันจ�กัดศัตรูพืช

นก หนู กระรอก กระถิก หอย 

การใช้น�้าส้มเพื่อป้องกัน โรคพืช 

ป้องกันหรือจำ�กัดโรคพืชจำำกเชื้อรำและเชื้อจำำกแบคทีเรีย
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เทคนิคการใช้
วิธีการใช้น�้าส้มป้องกันหรือจ�กัดแมลงและศัตรูพืช

1 กำรฉีดล้ำงดิน 

วิธีการใช้น�้าส้มป้องกันหรือจ�กัด โรคพืชจากเชื้อรา โรคพืชจากเชื้อแบคทีเรีย

1 กำรฉีดล้ำงดิน  

อัตราการใช้น�้าส้มป้องกันก�จัดแมลงและโรคพืช

พืชต้นเล็ก ใบบาง ฉีดพ่น ถึง 8 -5 ซีซี  ต่อน�้ำ  25 ลิตร
พืชต้นใหญ่ ใบหนา ฉีดพ่น ติดถึง 10-15 ซีซี ต่อน�้ำ 25 ลิตร
นาข้าว ฉีดพ่น ก�จัดหญ้า น�้ำส้ม 25 ซีซี + น�้ำผักบุ้ง 200 ซีซี +ยำฆ่ำหญ้ำ ต่อน�้ำ 25 ลิตร
ฉีดพ่น แมลงหรือโรคข้าว  25 ซีซี ต่อน�้ำ 25 ลิตร
ปล่อยตามน�้าไหลเมื่อสูบเข้านา  100 ถึง 200 ซีซี ต่อพื้นที่นำ 1 ไร่
แขวนหรือตั้งขวดน�้าส้ม ใช้กลิ่นไล่แมลง ไล่กระรอก กระถิก หนูในไร่นา น�้ำส้ม 1 ส่วนผสมน�้ำ 5 ส่วน

ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลดีและป้องกันการผิดพลาด

ห้ำมใช้เกินอัตรำที่ก�หนด ไม่ฉีดน�้ำส้มย้อนไปมำ ให้ขี่ผ่ำนรอบเดียวเพรำะจำะเพิ่มควำมเข้มข้นเป็นหลำยเท่ำจำำก 
ที่แนะน�ไว้ ท�ให้ใบและดอกกระด้ำงหรือเสียหำยได้ 
ควรปรับหัวฉีดเป็นละอองฝอยควรใช้ร่วมกับน�้ำหมักผักบุ้งเพื่อลดควำมควำมกระด้ำงของพืช 
สำมำรถผสมน�้ำส้มร่วมกันได้กับสำรเคมีก�จำัดแมลงโรคพืช วัชพืช ปุ๋ยน�้ำ ฮอร์โมนพืช ยำจำับใบ
น�้ำส้ม 99% เป็นกรดเข้มข้น ควรสวมถุงมือ ผ้ำปิดจำมูก ระวังอย่ำสัมผัสสูดดมโดยตรง 
ห้ำมผสมร่วมกับจำุลินทรีย์เพรำะน�้ำส้มท�ลำยจำุลินทรีย์ 
ห้ำมผสมร่วมกับน�้ำขี้เถ้ำเพรำะจำะล้ำงฤทธิ์ทั้งน�้ำส้มและขี้เถ้ำ

2 กำรฉีดพ่นที่ใบ 
ดอก ผล  

3 กำรฉีดอำกำศ 4 กำรแขวน
ขวดน�้ำส้ม 

5 กำรปล่อยหรือหยด
ตำมระบบกำรให้น�้ำ  

6 กำรฝังขวด
ที่ผิวดิน

2 กำรฉีดพ่นที่ใบ 
ดอก ผล

3 กำรฉีดอำกำศ 4 กำรปล่อยหรือหยด
ตำมระบบกำรให้น�้ำ




