บทบรรณาธิการ
Editorial Note

บทความในวารสารธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในปี 2563 เป็นปีที่ 9 มีทงั้ สิน้ 4 ฉบับตามรายไตรมาส ในปีนมี้ เี นือ้ หาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมทีส่ อดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินงานของโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ซึง่ ทิศทางดังกล่าวได้กำ� หนดขึน้ ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2562
ก่อนสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการด�ำเนินงานทีเ่ ข้มข้นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภาวะฉุกเฉิน
ด้านสภาพภูมอิ ากาศ โดยบทความในวารสารฯ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 มีเนือ้ หาทีน่ า่ สนใจตัง้ แต่เรือ่ งจากปก คือ ปี 2020 Super Year
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวถึงการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยทีส่ อดคล้องกับทิศทางนโยบายต่างประเทศ ได้ขยาย
เนือ้ หาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในคอลัมน์สมดุลและหลากหลาย หัวข้อ ประโยชน์ของพืชวงศ์กระดังงา ทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากกว่าความหอม และหัวข้อ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพกับกลยุทธ์ทางการตลาด อีกทัง้ ในฉบับนีย้ งั มีเนือ้ หาด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในเรือ่ งเด่น สผ. หัวข้อ การประชุมรัฐ
ภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 25 (COP 25) จัดขึน้ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เมือ่ เดือนธันวาคม 2562
เพือ่ ร่วมกันผลักดันให้บรรลุขอ้ ตกลงการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในต่างประเทศ ในคอลัมน์
ส่องโลก เรือ่ ง ไฟป่าในออสเตรเลีย ได้เกิดไฟป่าขึน้ อย่างรุนแรง ช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 และผลกระทบและการจัดการดังกล่าวภายในประเทศ เรือ่ ง
การจัดการไฟป่าอย่างมีสว่ นร่วมทีช่ มุ ชนบ้านหินลาดใน จ. เชียงราย ซึง่ เป็นชุมชนเข้มแข็งและมีการจัดการไฟป่าได้เป็นอย่างดี รวมถึงเรือ่ ง ภัยแล้งกับการเตรียมตัว
รับมือในระยะยาว ทีป่ ระเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในการจัดการล่วงหน้าเพือ่ สร้างความยืดหยุน่ ในการปรับตัว และลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในท้ายทีส่ ดุ
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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ผลลัพธ
กับ
อนาคต
ที่คาดหวัง
กลย์วัฒน์ สาขากร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุม COP25 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อกลาง
เดือนธันวาคม 2562 ทีผ
่ า่ นมา พร้อม ๆ กับผลลัพธ์
จากการประชุ ม ที่ อ าจท� ำ ให้ ผู ้ ค นในแวดวงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (โลกร้อน) ที่ติดตาม
ประเด็นการประชุมอย่างใกล้ชด
ิ สะท้อนความรูส
้ ก
ึ ที่
หลายหลากอารมณ์อน
ั เป็นผลมาจากความคาดหวัง
ก่ อ นการประชุ ม และผลลั พ ธ์ ภ ายหลั ง จากประชุ ม
เสร็จสิ้น

ในส่วนของประเทศไทย มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา
เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน โดยมี ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศ เข้าร่วมประชุม
ในฐานะผู้แทนประเทศเพื่อร่วมเจรจาและหารือร่วมกับนานา
ประเทศในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อปกป้อง
ภูมิอากาศของโลกและรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

5

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไปพร้อม ๆ กัน เพือ่ ให้แน่ใจว่าประเทศไทยจะร่วมกันกับประเทศ
ต่างๆ ท�ำงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ บรรลุ
เป้าหมายร่วมกันของโลกอย่างเหมาะสม โดยช่วยส่งเสริมการ
ด�ำเนินงานภายในประเทศภายใต้เงื่อนไขการด�ำเนินการความ
ตกลงร่วมกัน โดยในช่วงการประชุมระดับสูง รัฐมนตรีวราวุธ
ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพื่อแสดงจุดยืนในการ
ด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของประเทศ
ซึง่ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงผลกระทบด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้มีการ
บูรณาการเรือ่ งนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในวาระการพัฒนาประเทศในด้าน
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/cop25
ต่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ ในฐานะประธานอาเซียน
ประจ�ำปี 2562 ประเทศไทยได้ผลักดันบทบาทของอาเซียนในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และแสดงความตัง้ ใจอย่างเต็มที่
ทีจ่ ะร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินงานเพือ่ ปกป้องภูมอิ ากาศส�ำหรับอนาคตของโลกและลูกหลานของเราทุกคน

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

ช่วงเวลาเพียงครึง่ ปีทนี่ บั จากการประชุม COP 25 จบลง ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกต่างประสบปัญหาจากเหตุการณ์ร้ายแรงระดับโลก
กล่าวคือ โรคระบาดโควิด-19 ทีม่ ผี ปู้ ว่ ยกว่าห้าล้านคนและคร่าชีวติ มนุษย์
ทั่วโลกไปแล้วกว่าสามแสนราย (รูปที่ 3) (ข้อมูล ณ วันที่ 22
พฤษภาคม 2563) ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบกับสถานการณ์นี้
เช่นเดียวกัน ในขณะทีเ่ ราก�ำลังรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าทีม่ คี วาม
รุนแรงระดับโลก อาจท�ำให้เราหลงลืมประเด็นที่มีความส�ำคัญไม่
ยิง่ หย่อนไปกว่ากัน และจะส่งผลกระทบกับวิถชี วี ติ มนุษย์ตอ่ แต่นไี้ ป
ในระยะยาวเช่นกัน นัน่ คือ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ผูเ้ ขียนจึง
จะใช้โอกาสนีเ้ พือ่ ทบทวนความจ�ำของทุกท่านถึงการประชุม COP 25
ในแง่ของผลลัพธ์และความผูกพันต่อเนื่องในอนาคตของเราทุก ๆ
คน ดังนี้
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ซึง่ สนับสนุนประเทศก�ำลังพัฒนาในการจัดท�ำรายงานภายใต้กรอบ
อนุสญ
ั ญาฯ (Consultative Group of Expert) และประเด็น
ด้านการเงินเกีย่ วกับการก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวด้านการเงิน
และการเชือ่ มโยงระหว่างการเงินกับการด�ำเนินงานภายใต้ความ
ตกลงปารีส

การประชุม COP25 ครัง้ นีม้ ปี ระเด็นส�ำคัญทีน่ า่ จดจ�ำหลายอย่าง
เริ่มตั้งแต่ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมที่ควรจะเป็นประเทศ
สาธารณรัฐชิลี แต่เนือ่ งด้วยเหตุผลทางการเมืองและการจลาจล
ภายในประเทศท�ำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ และราช
อาณาจักรสเปนก็รบั อาสาจัดการประชุมให้แทนอย่างทันท่วงที
ท� ำ ให้ ป ระธานการประชุ ม ยั ง คงเป็ น รั ฐ มนตรี ก ระทรวงสิ่ ง
แวดล้อมจากสาธารณรัฐชิลีเช่นเดิม หากแต่จัดการประชุมที่
ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง
โดยครัง้ ล่าสุดเมือ่ COP23 ทีป่ ระธานการประชุมคือนายกรัฐมนตรี
จากฟิจี แต่เจ้าภาพเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประเด็นทีส่ ำ� คัญต่อมาคือ ความคาดหวังอันสูงส่งของผูค้ นทัว่ โลก
ว่าการประชุม COP ครัง้ นีจ้ ะต้องมีขอ้ สรุปร่วมกันออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม มีระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในเรื่องที่ยัง
คงค้างมาจากผลการประชุมครั้งก่อนๆ อย่างแน่นอน เพื่อให้
ความตกลงปารีสที่รับรองกันไปเมื่อ 4 ปีก่อนสามารถน�ำไปสู่
การลงมือท�ำกันเสียที เพราะกรอบเวลาในการด�ำเนินงานทีเ่ รียก
ว่า post-2020 จะเริม่ ต้นขึน้ ในอีกไม่ถงึ หนึง่ เดือนภายหลังการ
ประชุม COP25 (วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) แต่ยังมี
ประเด็นที่ต้องสร้างความชัดเจนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการ
ด� ำ เนิ น งานของความตกลงปารี ส อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งเร่ ง หา
ข้อสรุป โดยเฉพาะในหัวข้อการเจรจา ข้อ 6 ของความตกลงปารีส
เกี่ยวกับกลไกการกระตุ้นให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกโดย
การซื้อขายคาร์บอนโดยสมัครใจ รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ เช่น กลไก
ทีจ่ ดั การกับความสูญเสียและความเสียหายจากผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Loss and Damage) การจัดท�ำ
แผนงานของแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้มาตรการในการ
แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Response
Measures) การด� ำ เนิ น การตามแผนงานที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง มิ ติ
ชาย-หญิง (Gender) การทบทวนการด�ำเนินงานภายใต้กรอบ
อนุสัญญาฯ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

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

ส่วนประเด็นที่ 3 คือผลลัพธ์จากการประชุม COP25 นั้น
เองที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ เพราะที่
ประชุมไม่สามารถหาข้อสรุปในประเด็นส�ำคัญๆ โดยเฉพาะข้อ
6 ของความตกลงปารีสที่หลายประเทศคาดหวังจะใช้กลไก
ความร่วมมือในการซื้อ-ขายก๊าซเรือนกระจกนี้เป็นกลไกหนึ่ง
ในการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของตนภายใต้
ความตกลงปารีส ท�ำให้ที่ประชุมต้องน�ำเอาประเด็นเหล่านี้ไป
หารือกันอีกครัง้ ในการประชุม COP26 ทีเ่ ดิมก�ำหนดไว้ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดย
ประเด็นปลีกย่อยทีย่ งั ต้องหารือให้ได้ขอ้ สรุป รวมถึงการก�ำหนด
น�ำเงินทีไ่ ด้จากกลไกข้อ 6 ของความตกลงปารีสไปเป็นแหล่งเงิน
ส�ำหรับกองทุนการปรับตัว การจัดท�ำบัญชีเมื่อมีการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิตภายใต้กลไกตลาดระหว่างประเทศ และการถ่าย
โอนโครงการและคาร์บอนเครดิตจากโครงการทีด่ ำ� เนินการอยู่
เดิมภายใต้พธิ สี ารเกียวโต มายังกลไกภายใต้ขอ้ 6 ของความตกลง
ปารีส ส่งผลให้การประชุม COP26 ยิง่ มีความส�ำคัญทัง้ ในแง่
การเร่งหารือในรายละเอียดแนวปฏิบตั ขิ องความตกลงปารีสให้
แล้วเสร็จเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายการมุง่ ควบคุมอุณหภูมขิ อง
โลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส และยังเป็นการแสดงความมุง่ มัน่
ของประเทศต่างๆ ทีจ่ ะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสภาพภูมอิ ากาศ
ของโลก
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ประเด็นสุดท้ายคือการตัดสินใจของส�ำนักเลขาธิการกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ทีจ่ ำ� ต้องประกาศเลือ่ นการประชุมทีส่ ำ� คัญทัง้ หมดภายในปี 2563 ออกไป อันเป็นผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ระบาดของ
โควิด-19 โดยเฉพาะการประชุม COP26 ที่ยังไม่สามารถก�ำหนดช่วงเวลาการประชุมใหม่ที่แน่นอนในปี 2564 ได้ ท�ำให้หลาย
ประเทศออกมาแสดงความเห็นต่อการตัดสินใจดังกล่าวว่า ถึงแม้การประชุมประจ�ำปีจะต้องถูกเลื่อนออกไป แต่ไม่ควรเลื่อน
ก�ำหนดการจัดส่งเอกสารต่างๆ ของประเทศต่อส�ำนักเลขาธิการฯ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตามและยึดถือ
ก�ำหนดการเหล่านี้เป็นส�ำคัญ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการท�ำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นการท�ำงานแข่งกับเวลา
ที่ไม่สามารถจะรอได้เช่นกัน

รวมใจกันทัง้ โลกทีจ่ ะร่วมกันแก้ไขปัญหา สถานการณ์การระบาด
โควิด-19 จึงนับเป็นบทเรียนที่ส�ำคัญที่บอกเราว่าหากมนุษย์
สามารถเอาชนะโควิด-19 ได้ มนุษย์กส็ ามารถรักษ์โลกและบรรลุ
เป้าหมายความตกลงปารีสได้เช่นเดียวกัน และที่ส�ำคัญ มนุษย์
สามารถท�ำได้โดยไม่ต้องรอให้มีสถานการณ์ดังเช่นโควิด-19
เกิดขึ้นซ�้ำสองอีก
https://travel.trueid.net/detail/ezvVm2ZeQPlz

สุดท้าย เมื่อเรามองถึงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และ
มาตรการทีป่ ระเทศส่วนใหญ่ในโลกน�ำมาใช้เพือ่ ยับยัง้ การแพร่
ระบาดภายในประเทศของตน เช่น การปิดน่านฟ้า การงด
กิจกรรมทีต่ อ้ งมีการร่วมกลุม่ คนจ�ำนวนมากและกิจกรรมทีต่ อ้ ง
เดินทาง ตัง้ แต่การท่องเทีย่ ว การประชุม จนถึงการจัดแข่งกีฬา
และคอนเสิร์ต เป็นต้นนั้น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนในปีนลี้ ดลงจากปีทผี่ า่ นมาอย่าง
มาก รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ฟน้ื ฟูตวั เอง
จนมีสภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งเป็นการตอกย�้ำว่ากิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์เป็นต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวทั้ง 2 และใน
ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการแก้ไขปัญหา
ไม่เกินความสามารถของมนุษย์หากมีความตัง้ ใจจริงและร่วมแรง

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

เอกสารอ้างอิง
https://www.facebook.com/onep.gov.th การประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุม COP25 CMP15 CMA2 .
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2563
https://unfccc.int/ . United National Framework Convention on Climate Change. 2020
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OUTCOMES
AND
ITS CONSEQUENCES

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.

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
Kollawat SAKHAKARA, Ph.D.
comprising relevant government agencies and
Director of Thailand’s UNFCCC Focal Point Section
representatives from private sector in which ONEP served
Climate Change Management and Coordination Division
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 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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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
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/cop25
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.

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

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
https://www.rechargenews.com/transition/boris-doesnt-get-it-sacking-revenge-sinksjohnsons-cop26-launch-as-wind-lockout-jars/2-1-750132
Government stepped in just in time to host the COP in
Thirdly, it was about the conclusion of the COP 25
Madrid for Chile. The last time this rare occasion happened
was at COP 23 when Fiji held the COP presidency, itself, which no one would have expected. Those above
mentioned crucial issues cannot be resolved, forcing
while the Germany was a host country.
the COP to postpone the decision to COP 26, which
Secondly, a high expectation for COP 25 outcome scheduled to take place on November 2020 at Glasgow,
to complete leftover issues under the Paris Agree- United Kingdom. Issues that need further consideration
ment Work Programme. With a limited time left for include are the sources of funding to be allocated to
countries to prepare themselves to start their post- the Adaptation Fund (AF) (issue that developing
2020 implementation under the Paris Agreement countries including Thailand pay their attentions on), the
regime (January 1st, 2021), the world prospected the accounting of the carbon credit trading under an
COP 25 would bring about sound results. The decision international market mechanism, and the transfer of
on rules, procedures, and guidelines on the Paris credits from Kyoto Protocol to the Paris Agreement
Agreement’s implementations for all items after the regime. As a result, the upcoming COP 26 would
ratification of the Paris Agreement in 2015 should to undeniably be the important COP to finalize the Paris
be finalized. The highlights were on crucial issues, Agreement’s implementation details and to signal the
which were Article 6 of the Paris Agreement concerning determination of the world leaders to collectively
development of mechanism to reduce GHG address the global threat of climate change.
emission by voluntary emission trading, operationalization 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.
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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.

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

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.

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

SUPER
YEAR
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ
ปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 นับเป็นปีที่มีความส�ำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เนือ
่ งจากจะมีการประชุมระดับโลกหลายเหตุการณ์ทเี่ กีย
่ วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
เริม
่ จากการประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยมหาสมุทร (UN Ocean Conference) ในเดือนมิถน
ุ ายน
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) ในเดือนพฤศจิกายน
ทัง
้ นี้ ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเชือ
่ มโยงกับการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศอย่าง
แยกไม่ออก ในขณะที่ความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศ แต่การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทีเ่ หมาะสมจะสามารถลดผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
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แม้ว่าในปี ค.ศ. 2020 จะมีการประชุมใหญ่ที่เกี่ยวข้อง
กับความหลากหลายทางชีวภาพหลายเหตุการณ์ แต่การ
ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพนับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะครอบคลุมทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่พันธุกรรม ชนิดพันธุ์
และระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงประเด็นการแบ่ง
ปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเป็นธรรมและ
เท่ า เที ย ม การสร้ า งจิ ตส� ำ นึ ก และการมี ส ่ วนร่ ว มในการ
อนุรกั ษ์ และทีส่ ำ� คัญในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ที่ก�ำหนดจัด
ขึน้ ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีขอ้ ตัดสินใจ
เพื่อให้การรับรองกรอบด�ำเนินงานด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพของโลกฉบับใหม่ที่จะมาทดแทนแผนกลยุทธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ
(Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and Aichi
Targets) ทีก่ ำ� ลังจะสิน้ สุดลง โดยกรอบด�ำเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพฉบับใหม่จะเป็นกรอบด�ำเนินงานใน
ระยะ 10 ปีต่อไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021-2030 เพื่อให้ประเทศ
ภาคีสมาชิกน�ำไปประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำแผนมาตรการด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติตามความเหมาะสม
ของบริบทของประเทศ ทั้งนี้ ระยะเวลาสิ้นสุดของแผนดัง
กล่าวจะมีความสอดคล้องกับการสิน้ สุดของวาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือภายในปี ค.ศ.
2030

การจัดท�ำกรอบด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของโลกฉบับใหม่ หรือทีเ่ รียกว่า Post-2020 Global Biodiversity
Framework เริ่มขึ้นตั้งแต่หลังการประชุมสมัชชาภาคีฯ สมัยที่ 14 พ.ศ. 2561 เพื่อก�ำหนดกรอบด�ำเนินงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของโลกภายหลังปี พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทางและสถานการณ์ปจั จุบนั
เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2593 “มีชีวิตสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ (living in harmony with nature)”
ในกระบวนการจัดท�ำได้มกี ารระดมความเห็นจากภาคีอนุสญ
ั ญาฯ และภาคส่วนเกีย่ วข้อง รวมถึงวิเคราะห์ประเมินความส�ำเร็จของ
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ ตลอดจนการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการ
ประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศระดับภูมภิ าคและระดับโลก ซึง่ จัดท�ำโดยเวทีระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: IPBES)
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IPBES ในฐานะองค์กรอิสระระหว่างรัฐบาลได้ประเมิน
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบ
นิเวศระดับโลก และเป้าหมายไอจิ พบว่า ภาพรวมของความ
หลากหลายทางชีวภาพยังคงถูกคุกคามจากปัจจัยต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมากเกินศักยภาพ การรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และมลพิษต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีปจั จัยคุกคามอืน่ ๆ เป็นตัวกระตุน้ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึง
การก�ำกับดูแลองค์กรภาครัฐ โดยในภาพรวมของโลก พบว่า
ระบบนิเวศทางทะเลและสิง่ มีชวี ติ ในทะเลได้รบั ผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์มากเกินศักยภาพมากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน�้ำจืด ส�ำหรับสัตว์ที่อยู่ในภาวะ
ถูกคุกคาม พบว่าสัตว์มกี ระดูกสันหลังกลุม่ สัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก
อยู่ในภาวะถูกคุกคามมากที่สุด รองลงมาคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นม นอกจากนี้ ภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ธรรมชาติเดิมเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกได้สง่ ผลให้
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพันธุกรรมพืชป่าลดลง
ส�ำหรับการประเมินเป้าหมายไอจิ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วยังไม่
บรรลุผลส�ำเร็จ โดยเป้าหมายที่บรรลุผลส�ำเร็จ คือ การเพิ่ม
พืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางบกและทางทะเล การจัดท�ำทะเบียนรายการ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน รวมถึงการจัดท�ำรายงานแห่งชาติ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการมีผลบังคับใช้ของ
พิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
ส�ำหรับกรอบการด�ำเนินงานด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลกหลังปี 2020 จะมุ่งเน้นเพิ่มการด�ำเนินการใน
เป้าหมายไอจิทยี่ งั ไม่บรรลุผลส�ำเร็จ อาทิ การสร้างความรูค้ วาม
ตระหนักด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ทุกภาคส่วน
การขจัดแรงจูงใจทางลบทีม่ ผี ลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ารเกษตรอย่างยัง่ ยืนโดยค�ำนึง
ถึงการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเหมาะสมใน
แต่ละเป้าหมาย โดยเป้าหมายต้องมีความชัดเจน สามารถ
ประเมินผลและสามารถบรรลุได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง
และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (specific, measurable, achievable, realistic and time-bound: SMART) รวมถึงเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน
เข้าถึงทุกภาคส่วนและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาท คุณค่าความส�ำคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพต่อสาธารณะให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือ
แนวทางปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ทีเ่ รียกว่า
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transformative change การให้ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะ
ในประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology) ข้อมูลล�ำดับ
พันธุกรรม (digital sequence information)
การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่อง
ที่เราทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก
ระดับ ส�ำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสญ
ั ญาฯ สมัยที่ 15 ณ เมือง
คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนตุลาคม 2563 จะมีผู้แทน
ภาคีอนุสัญญาฯ จ�ำนวน 196 ประเทศเข้าร่วมการประชุม ซึ่งหัวข้อ
หลักของการประชุมคือ “อารยธรรมทางระบบนิเวศ: การสร้างและ
แบ่งปันอนาคตร่วมกันของทุกชีวติ บนโลก (Ecological Civilization:
Building a Shared Future for All Life on Earth) โดยจะเป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์จากประเทศจีนที่ประสบความส�ำเร็จในการ
ฟื ้ น ฟู แ ละเปลี่ ย นพื้ น ที่ ร กร้ า งว่ า งเปล่ า ที่ ก ว้ า งขวางไม่ น ้ อ ยกว่ า
500,000 ไร่ ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ และมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น การ
ฟื้นฟูดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการ
ศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีม่ งุ่ ไปสูก่ าร
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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Year
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THE SUPER YEAR
of Biodiversity

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 SciencePolicy 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

อย่างมีสว่ นร่วมกับชุมชนบ้านหินลาดใน
โดยกองบรรณาธิการ

จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าและหมอกควันได้กลายเป็นปัญหาที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้อง
เผชิญซ�้ำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี และในปี พ.ศ.2563 นั้น สถานการณ์ดูจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่า
ทุกปีทผ
ี่ า่ นมา ได้มพ
ี น
ื้ ทีถ
่ ก
ู ไฟไหม้ในภาคเหนือถึง 130,567.6 ไร่ ดังนัน
้ การแก้ไขปัญหาจึงเป็นเรือ่ งที่
ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน วารสารธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมฉบับนี้ ขอน�ำเสนอแนวทางควบคุมไฟ
ป่าของชุมชนบ้านหินลาดใน ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือและร่วมใจของทุกคนในชุมชน โดยกอง
บรรณาธิการได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณชัยธวัช (ทศ) จอมติ ผู้แทนชุมชนบ้านหินลาดใน ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งได้เล่าถึงวิถีชีวิตของชุมชนและประสบการณ์ท�ำงานในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า และมุมมองของชุมชนที่จะอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ความเป็นมา ชุมชนบ้านหินลาดใน
บ้านห้วยหินลาดใน หมูท่ ี่ 7 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สภาพภูมปิ ระเทศเป็นเทือกเขาและทีร่ าบสูงลาดเอียง บริเวณ
นี้ เป็นต้นก�ำเนิดล�ำห้วยส�ำคัญ 14 ล�ำห้วย ที่ไหลมารวมกันเป็นห้วยหินลาด ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)
คุณชัยธวัช จอมติ ผูแ้ ทนชุมชนบ้านหินลาดใน กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนบ้านหินลาดในว่า “...เราเป็นชุมชนดัง้ เดิมทีอ่ ยู่
ในป่าเมืองหน้าด่านเมืองเชียงราย บรรพบุรุษเป็นคนเลี้ยงช้างให้เจ้าเมือง และมีอาชีพปลูกไร่หมุนเวียน ซึ่งต้องอยู่กับป่า หากิน
กับป่ามาแต่โบราณ ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่าพึ่งน�้ำ อาศัยรวมกันโดยอาศัยภูมิปัญญาในการรักษาป่า น�้ำ พื้นดิน และถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา โดยบรรพบุรุษมีความห่วงใยอนาคตของชุมชนเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในช่วง พ.ศ.2517–2518 คือ ถนนสายพร้าวเวียงป่าเป้า ทีส่ ร้างผ่านหมูบ่ า้ นและการให้สมั ปทานป่าไม้ ซึง่ เป็นช่องทางหนึง่ ให้ปา่ ถูกบุกรุกจากผูท้ ตี่ อ้ งการหาผลประโยชน์จากป่า
ต้นไม้ใหญ่ สัตว์ป่า จนเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ล�ำห้วยแห้งขอด การท�ำไร่ ไม่ได้ผล จึงเกิดการอนุรักษ์
ผืนป่าโดยชุมชนโดยได้น�ำภูมิปัญญา ความเชื่อ พิธีกรรมและวัฒนธรรมชนเผ่ามาปรับใช้ในการดูแลป่า จนป่าเริ่มกลับมามีความ
อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน...”

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

21

ชัยธวัช จอมติ

ผู้แทนชุมชนบ้านหินลาดใน
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วั
นนี้ที่ชุมชน
บ้านหินลาดใน
ชาวบ้านหินลาดใน ท�ำไร่หมุนเวียนบนเชิงเขาเพื่อปลูกพืช
ต่างๆ ไว้กินเอง เมื่อผ่านฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะย้ายไป
ท�ำไร่ยังไร่ถัดไป แล้วปล่อยให้ไร่ที่ใช้แล้วค่อย ๆ ฟื้นตัวด้วย
ตัวเองตามธรรมชาติ และวนไปตามวงจรนีจ้ นครบ 7 ปี จึงกลับ
มาที่ไร่เดิม ตามที่เรียกว่า ไร่หมุนเวียน ซึ่งในระยะเวลา 7 ปี
นั้น พื้นที่ไร่โล่ง ๆ สามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นป่าที่หนาแน่น
จนกลายเป็นป่าทีส่ มบูรณ์อกี ครัง้ ในทีส่ ดุ นีค่ อื การรักษาป่าของไร่
หมุนเวียน
วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหินลาดใน คุณชัยธวัช ได้เล่า
ให้ฟังว่า “... ปัจจุบันคนในชุมชนท�ำไร่หมุนเวียนตามพื้นที่
เชิงเขาอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เพราะแหล่ง
อาหารอยู่ในป่าและในพื้นที่ไร่หมุนเวียน โดยปลูกพืชหลาก
หลายชนิดพันธุ์ ในไร่มพี ชื ทุกอย่างทีส่ ามารถเก็บมากินได้ และ
พื้นที่ราบปลูกเป็นนาข้าวเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะถ้าข้าวพอเพียงต่อการบริโภคจะท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้
ด้วย ส่วนเรื่องเศรษฐกิจการสร้างรายได้ มาจากการท�ำวน
เกษตรเลี้ยงผึ้งและปลูกชา ซึ่งเป็นชาพันธุ์พื้นเมือง แต่เดิมนั้น
มีการเก็บเมีย่ งและท�ำเมีย่ งขาย ต่อมาชาเป็นทีน่ ิยมของคนจีน
อพยพ ซึ่งเข้ามาตั้งโรงชาภายในหมู่บ้าน และได้น�ำองค์ความรู้
การแปรรูปเป็นชามาเผยแพร่ จนชาป่าบ้านหินลาดได้เป็นพืช
เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านมาจนทุกวันนี้...”

สถานการณ์ไฟป่า
ในปี 2563
สถานการณ์ไฟไหม้ปา่ ทีเ่ กิดขึน้ ในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศทัง้
จากสภาพอากาศทีแ่ ห้งแล้งและการลักลอบเผาป่า พบว่า สถิติ
พื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ รวมทั้งประเทศสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2563 อยูท่ ี่ 170,835 ไร่ ซึง่ พืน้ ที่
กว่าร้อยละ 75 อยู่ในภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน
สถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบัน คุณชัยธวัช มีความเห็นว่า
“...ปัจจุบนั การเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ ก่อน
ไม่ค่อยมีคนเข้ามาในพืน้ ทีป่ า่ เราดับไฟในพืน้ ทีก่ ็หมดไป แต่ใน
ปัจจุบนั เกิดขึน้ หลายพืน้ ที่ ซึง่ บางพืน้ ทีไ่ ม่เคยเกิดไฟป่ามานาน
เป็นสิบ ๆ ปี การดับไฟป่าอาศัยการเป็นจิตอาสา เพราะคนใน
ชุมชนได้ประโยชน์จากป่าทั้งหมด ป่าเปรียบเสมือนบ้านหลัง
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เข้าท�ำอันตรายต้นไม้ได้โดยง่าย ไฟป่าชนิดนี้ หากตรวจพบได้
ในขณะเพิ่งเกิด และเข้าไปควบคุมอย่างรวดเร็ว จะควบคุมไฟได้
ไม่ ย าก แต่ ห ากเวลายื ด ยาวจนไฟแผ่ ข ยายออกเป็ น วงกว้ า ง
การควบคุมก็จะท�ำได้ยากยิ่งขึ้น

ที่สองของพวกเรา เพราะป่าเป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร
เป็นธนาคาร คนในชุมชนที่เกิดมาจะมีจิตส�ำนึกในการ
รักษาป่า เพราะคิดเสมอว่า ป่าเป็นของพวกเราทุกคน
เมื่ออยู่ใกล้ที่สุด มีหน้าที่ในการดูแลและก็ใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...”
ไฟป่ า ในประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไฟผิ ว ดิ น
(Surface Fire) ความสูงเปลวไฟมีตั้งแต่ 0.5 - 3 เมตร
ในป่าเต็งรัง จนถึงความสูงเปลวไฟ 5 - 6 เมตร ในป่า
เบญจพรรณทีม่ กี อไผ่หนาแน่น กล่าวคือไฟทีไ่ หม้ลกุ ลาม
ไปตามผิวดิน เผาไหม้ ใบไม้ กิง่ ก้านไม้แห้งทีต่ กสะสมอยู่
บนพืน้ ป่า หญ้า ลูกไม้เล็ก ๆ ไม้พนื้ ล่าง กอไผ่ ไม้พมุ่ ความ
รุนแรงของไฟจะขึน้ อยูก่ บั ชนิดและประเภทของเชือ้ เพลิง
โดยทัว่ ไปไฟชนิดนีจ้ ะไม่ทำ� อันตรายต้นไม้ใหญ่ถงึ ตาย แต่
จะท�ำให้เกิดรอยแผลไฟไหม้ ซึ่งมีผลให้อัตราการเจริญ
เติบโตของต้นไม้ลดลง คุณภาพของเนือ้ ไม้ลดลง ไม้มรี อย
ต�ำหนิ และท�ำให้ตน้ ไม้ออ่ นแอจนโรคและแมลงสามารถ
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การมีส่วนร่วมของชุมชนกั
บการรั
บมือไฟป่า
สภาพพื้นที่ป่าไม้ ต�ำบลบ้านโป่ง มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ
35,777 ไร่ หรือร้อยละ 60.21 ของพื้นที่ทั้งหมดของต�ำบล
(60,639 ไร่) ชุมชนบ้านห้วยหินลาด เป็นชุมชนหนึ่งบนพื้นที่
สูง ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหินลาดใน บ้านผาเยือง
และบ้านหินลาดนอก โดยชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะช่วย
กันรักษาสภาพของธรรมชาติไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ ปัจจุบนั ชาวบ้าน
ได้รับผิดชอบดูแลผืนป่าประมาณ 15,000 ไร่
ชุมชนบ้านหินลาดในให้ความร่วมมือกับการรับมือไฟป่า ซึง่
คุณชัยธวัช ได้กล่าวถึงว่า “...แนวความคิดในการดูแลไฟป่า
ส�ำหรับชุมชนนั้นคือ คนในเมืองจะเก็บเงินไว้ในธนาคาร แต่
พวกเราเก็บเงินไว้กับต้นไม้ ไม่ว่าจะต้นชา น�้ำผึ้ง ต้นไม้ต่างๆ
เมื่อไฟเข้ามาก็จะเกิดผลกระทบในทุกด้าน ชุมชนต้องดูแล
ไฟป่าเป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น หนึง่ ไฟจ�ำเป็นทีจ่ ดุ เพือ่ ปากท้อง
จุดเพื่อก�ำจัดวัชพืชในพื้นที่ และให้ระบบนิเวศฟื้นตัวเอง และ

สองไฟไม่จ�ำเป็น คือ ไฟที่เกิดจากการเผาป่า เพื่อการล่าสัตว์
หรือกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ ท�ำให้ชุมชนต้องมีการดับ
ไฟป่าเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา จากสมัยก่อนท�ำการดับ
ไฟเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีการท�ำแนวกันไฟรอบหมู่บ้าน
สองหมื่นกว่าไร่ สาม ชุมชนได้ท�ำร่วมกัน...”
วิถีชีวิตชุมชนบ้านหินลาดใน มีความผูกพันกับป่าซึ่งเป็น
เสมือนบ้านหลังใหญ่ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้และ
เศรษฐกิจ ดังนัน้ ชาวบ้านชุมชนบ้านหินลาดในจึงมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญป่า เกิดความร่วมมือเฝ้าระวัง
ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ นับเป็นการช่วยรักษาพื้นที่ป่าไม่ให้ถูก
ท�ำลายจากไฟป่า และรักษาระบบนิเวศของป่าโดยเฉพาะป่า
ดิบเขา หากไฟป่าเผาผลาญไปถึงระดับยอดเขาแล้ว จะเกิดความ
สูญเสียอย่างมากด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พืช และ
สัตว์ที่อาศัยอยู่และการฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน
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การดูแลไฟป่าของชุมชนบ้านหินลาดใน
ไฟป่าเป็นหนึง่ ในภัยพิบตั ทิ มี่ ากับความแห้งแล้งของอากาศ
ไฟป่าจะมี 2 สาเหตุด้วยกัน คือ จากธรรมชาติและจากฝีมือ
มนุษย์ ส�ำนักงานป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่ากล่าวถึง
ไฟป่ า ในประเทศไทยเกิ ด จากธรรมชาติ มี เ พี ย งแค่ ร ้ อ ยละ
0.004 เท่านั้นเอง นอกนั้นอีกร้อยละ 99.996 มาจากฝีมือ
มนุษย์ทงั้ สิน้ โดยมีสาเหตุมาจากสิง่ ต่างๆ เรียงตามจ�ำนวนการ
เกิดไฟป่าจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การเก็บหาของป่า การเผาไร่
การแกล้งจุดไฟ ความประมาท การล่าสัตว์ การเลี้ยงปศุสัตว์
และความคึกคะนอง
การดูแลไฟป่าของชุมชนบ้านหินลาดใน คุณชัยธวัช อธิบาย
ในรายละเอียดดังนี้ “...จริง ๆ แล้วเรือ่ งไฟป่าเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ทุกปี ซึ่งชุมชนจะรู้กันว่าในช่วงที่ใกล้เข้าสู่หน้าแล้ง เดือน
กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม จะต้องมีการท�ำแนวกันไฟ ซึง่ ได้กลาย
เป็นส่วนหนึง่ ไปในวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนไปแล้ว โดยมีการท�ำ
แนวกันไฟไว้สองชัน้ ชัน้ แรกเป็นแนวกันไฟตามแนวเขตส�ำหรับ
หมู่บ้าน และชั้นที่สองเป็นหมู่บ้านสัตว์ป่าและสวนชา สวน
วนเกษตรของชุมชน ความยาวของแนวกันไฟทัง้ สองยาวประมาณ
29 กิโลเมตร ความกว้างไม่ตำ�่ กว่า 4 เมตร และเมื่อถึงเวลา
เยาวชนจะขึ้นไปนอนเฝ้าระวังไฟป่าบนดอย เพราะท�ำให้ง่าย
ในการมองเห็น การเฝ้าสังเกตจากจุดชมวิวบนดอยสามารถ
มองเห็นได้รอบ 360 องศา ซึ่งจะท�ำให้รู้ตัวได้เร็วขึ้น...”
ชุมชนบ้านหินลาดใน มีวธิ กี ารดับไฟป่าอย่างเป็นขัน้ ตอน กล่าว
คือ “...เมื่อเกิดไฟป่าเกิดขึ้นวิธีการดับไฟคือ จะประเมินพื้นที่
ก่อน ต้องหลีกเลีย่ งทิศทางลม การดับไฟป่าจะท�ำกันในสามวิธี
วิธแี รก ส�ำหรับพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชันไม่มากและไฟป่ายังเกิดไม่
รุนแรงสามารถทีจ่ ะเผชิญหน้ากับไฟได้ วิธที สี่ อง ใช้การหลีกเลีย่ ง
การเผชิ ญ หน้ า กั บ ไฟ โดยท� ำ แนวกั น ไฟไว้ ร ะยะกว้ า ง
ประมาณ 2 เมตร และวิธีที่สาม ส�ำหรับการเกิดไฟป่าในพื้นที่
เสี่ยง เช่น พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และมีเชื้อเพลิงจ�ำนวนมาก
จะท�ำการเผาชนโดยท�ำแนวกันไฟไว้ เพื่อสละพื้นที่บางส่วน
และท�ำการเผาให้ไฟไปชนกัน

ทีมงานแรกทีเ่ ข้าถึงพืน้ ทีไ่ ด้อย่างรวดเร็ว คือ ทีมมอเตอร์ไซค์
น�ำน�ำ้ เข้าไปเพือ่ ให้เปลวไฟความรุนแรงลดลง ทีมทีส่ องเป็นทีม
มีดเพื่อท�ำเส้นทางสู่จุดไฟป่า ทีมที่สามเป็นทีมเครื่องมือดับไฟ
เช่นคราด และเครื่องเป่าลม เพื่อไปกวาดใบไม้และเชื้อเพลิง
ทีมทีส่ เี่ ป็นทีมเสบียงเพือ่ เข้าไปดูแลผูท้ ที่ ำ� การดับไฟป่า ซึง่ ทุกครัง้
หลังที่ท�ำการดับไฟไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะมีการเฝ้าระวัง เพราะ
พวกขอนไม้ หรือตอไม้ อาจเกิดการประทุขึ้นอีก...”
การควบคุมไฟป่าต้องด�ำเนินการอย่างครบวงจร กล่าวคือ
เริ่มต้นจากการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยศึกษาถึงสาเหตุ
ของการเกิดของไฟป่าในแต่ละพื้นที่แล้ววางแผนป้องกันโดย
ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพืน้ ที่ รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์และการรักษาป่า
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ก า ร จั
ดการไฟป่า
อย่างยั
่งยืนในชุมชน
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ส่งผลให้อณ
ุ หภูมสิ งู มีความชืน้ ต�ำ่ ฝนตกน้อย และมีลม
แรง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่าปะทุขึ้นอย่าง
รุนแรง จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องสร้างความมัน่ คงและเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อเป็นการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
คุณชัยธวัช ได้ให้ความเห็นต่อการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืน
ว่า “...จริง ๆ หัวใจของเรือ่ งไฟป่านัน้ อยูท่ กี่ ารดูแลป่าไม่ให้เกิด
ไฟไหม้ ต้ อ งให้ ทุ ก คนรู ้ ว ่ า ไฟป่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ผ ลกระทบต่ อ
ลมหายใจของทุกคน ในส่วนของวิธกี าร เน้นการเฝ้าระวัง และการ
เพิ่มช่องทางถนนเพื่อให้เข้าไปถึงไฟป่าได้เร็วขึ้น และต้องขอ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง รณรงค์อย่างต่อเนือ่ งให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจโทษภัยไฟป่า และการป้องกันตัง้ ด่าน
สกัดต้นทางเข้าป่า เป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิด เพราะไฟป่า
เกิดจากคน ต้องแก้ทตี่ น้ เหตุดกี ว่าปลายเหตุ และเปิดเวทีพดู คุย
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาจท�ำข้อตกลงร่วมกันกับ
ภาครัฐในการดูแลไฟป่า โดยแบ่งพื้นที่ให้ในแต่ละชุมชนดูแล
และที่เกินความสามารถของชุมชนก็ให้ภาครัฐเข้ามาดูแล โดย
ถ้ า เรามี ก ารวางแผนทั้ ง ระบบ ซึ่ ง จะช่ ว ยไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หา
ไฟป่า...”

การดูแลรักษาป่า และการควบคุมไฟป่าพื้นที่บ้านหินลาดใน
คุณชัยธวัช ได้กล่าวฝากทิง้ ท้ายว่า “...ป่าเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ
คนมักไม่เข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้วหากคนไม่มีป่าแล้ว ออกซิเจน
หรือลมหายใจจะมีปญ
ั หา เพราะใบไม้เติบโตจากคาร์บอน มัน
ฟอกออกซิเจน เพราะฉะนัน้ ป่าเป็นสมบัตขิ องชาติและของพวก
เราทุกคน ผมคิดว่า คนที่อยู่กับป่า เขาอยู่ตรงจุดนั้นใกล้ที่สุด
เขาทุ่มเทในเรื่องการรักษาป่าอยู่แล้ว สิ่งที่ผมจะต้องขยายต่อ
ไปคือการน�ำแบบอย่างในหมู่บ้านที่ส�ำเร็จในการดูแลป่าไปสู่
ชุมชนอื่น ๆ ต้องท�ำให้ทุกชุมชนเห็นคุณค่าของป่า...”
การแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนนั้นสิ่งที่ส�ำคัญคือ ทุกคน
ต้องตระหนักรู้ถึงมหันตภัยจากไฟป่า ต้องมีการบูรณาการ
ด� ำ เนิ น งานให้ เชื่ อ มโยงกั น ทุ ก ระบบและทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง แก้ ป ั ญ หาที่ ต ้ น เหตุ โ ดยรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาเกิดขึ้นรอบ
ด้าน โดยอาศัยภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนควบคู่ไปกับหลัก
วิ ช าการ เพื่ อ ร่ วมกั นแก้ ไขปั ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
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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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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. Therefore, 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 present…”
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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.
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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 motorcycle 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 regardless 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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นายฉัตรชัย อินต๊ะทา
นักวิชาการสิง่ แวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ออสเตรเลีย

(Bushfires in Australia)

ฤดูกาลไฟป่าของออสเตรลียในช่วง 25622563 มี ค วามรุ น แรงที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง ในรอบ
หลายสิบปี ที่อาจเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน
และท�ำให้สถานการณ์ไฟป่ามีความรุนแรงมาก
ขึน
้ มีพน
ื้ ทีถ
่ ก
ู ไฟเผาไหม้เป็นบริเวณกว้าง ท�ำให้
บ้านเรือนเสียหาย และสัตว์ปา่ ถูกไฟคลอกตาย
จ�ำนวนมาก รวมถึงผลกระทบจากหมอก ควัน
และเถ้าต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น ในคอลัมน์นี้
จึงได้นำ� เสนอกรณีศก
ึ ษาไฟป่าในออสเตรเลีย
เพื่ อ เข้ า ใจถึ ง ปรากฎการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
พิจารณาการจัดการทีจ
่ ะน�ำมาใช้จด
ั การไฟป่า
ของประเทศไทยได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

การเกิดไฟป่าและการลุกลาม

การเกิดไฟป่า มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ (1) เชือ้ เพลิงในป่า
จ�ำพวกหญ้าแห้ง กิง่ ไม้ ใบไม้ทที่ บั ถม (2) ปริมาณออกซิเจนอย่างน้อย
15% ทีจ่ ะช่วยท�ำให้เกิดการเผาไหม้ได้ และ (3) ความร้อนทีท่ ำ� ให้เกิดการ
ลุกไหม้ได้ เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิง่ ไม้ หรือการจุดไฟ เพือ่ เก็บหาของ
ป่า ล่าสัตว์ ถางป่า เผาพืน้ ทีก่ ารเกษตรแล้วลุกลาม ความประมาท และ
ความคึกคะนอง เป็นต้น
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็ว คือ (1) ลักษณะของเชือ้ เพลิง
เชือ้ เพลิงทีม่ ขี นาดเล็ก เช่น ใบไม้และกิง่ ไม้แห้ง ติดไฟได้งา่ ยและลุกลาม
ได้รวดเร็วกว่าเชือ้ เพลิงทีม่ ขี นาดใหญ่ หากเป็นไม้ขนาดใหญ่จะติดไฟได้
ยากกว่า ลุกลามช้ากว่า แต่มคี วามรุนแรงมากกว่า รวมถึงการจัดเรียงตัว
ของเชือ้ เพลิงทีต่ อ่ เนือ่ ง ท�ำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็ว (2) ความชืน้ สัมพัทธ์
ถ้ามีความชืน้ สัมพัทธ์สงู จะท�ำให้ตดิ ไฟยาก ลุกลามได้ชา้ (3) ลักษณะ
อากาศ ได้แก่ อุณหภูมสิ งู จะท�ำให้เกิดการติดไฟและมีการลุกลามอย่าง
รุนแรง และลม ช่วยเพิม่ ออกซิเจนให้แก่ไฟให้ลกุ ลามไปตามทิศทางและ
ความเร็วลม และ (4) ลักษณะภูมปิ ระเทศทีม่ คี วามลาดชันสูงจะมีอตั รา
การลุกลามของไฟทีร่ วดเร็วและรุนแรงกว่าทีร่ าบ เนือ่ งจากความร้อนได้
ถูกพัดขึ้นไปด้านบน ท�ำให้เชื้อเพลิงที่อยู่สูงขึ้นไปมีความชื้นน้อยลง
จึงติดไฟอย่างรวดเร็ว
ทีม่ า: https://www.abc.net.au
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ไฟป่าออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีววิ ฒ
ั นาการควบคูก่ บั การเกิดไฟป่า
มาอย่างยาวนาน เนือ่ งจากมีลกั ษณะภูมอิ ากาศร้อน
และแห้งแล้ง จึงเสีย่ งต่อการเกิดไฟป่าได้งา่ ย อย่างไร
ก็ตาม ออสเตรเลียมีขนาดพื้นที่ใหญ่มาก ท�ำให้
แต่ละภูมภิ าคมีโอกาสเกิดไฟป่าในช่วงระยะเวลาที่
แตกต่างกัน เช่น ออสเตรเลียตอนใต้มกั เกิดไฟป่าใน
ช่วงฤดูรอ้ น (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) และฤดูใบไม้รว่ ง
(มีนาคม-พฤษภาคม) ขณะทีท่ างตะวันออกหรือรัฐ
นิวเซาท์เวลและตอนใต้ของรัฐควีนสแลนด์ มีความ
เสี่ยงการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กันยายนพฤศจิกายน) และต้นฤดูรอ้ น และตอนเหนือของ
ออสเตรเลียกลับมีแนวโน้มเกิดไฟป่าในช่วงฤดูหนาว
(มิถนุ ายน-สิงหาคม) และฤดูใบไม้ผลิ
การเกิดไฟป่าในปีนมี้ คี วามรุนแรงมาก เนือ่ งจากหลายปีกอ่ นหน้านี้ ค่าปริมาณน�ำ้ ฝนเฉลีย่ ต่อปีลดน้อยลงไปกว่า 40% ท�ำให้
ออสเตรเลียมีสภาพแห้งแล้งต่อเนือ่ ง และในปี 2562 มีปริมาณน�ำ้ ฝนน้อยกว่าทุกปี โดยเฉพาะในภาคใต้และภาคตะวันออกของ
ออสเตรเลีย ทัง้ นี้ จากข้อมูลอุณหภูมเิ ฉลีย่ สูงสุดของออสเตรเลียเพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 2453 (ค.ศ. 1910) มีคา่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ และในปี 2562
มีอณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ สูงขึน้ 1.52 oC มีคา่ อุณหภูมสิ งู สุด ณ เดือนธันวาคมที่ 41.9 oC และจากการคาดการณ์ในอีก 50 ปีขา้ งหน้า ออสเตรเลีย
มีแนวโน้มจ�ำนวนวันทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดไฟป่าทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ เกิดได้บอ่ ยขึน้ และจ�ำนวนวันทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดไฟป่าใน
แต่ละปียาวนานขึน้
รัฐบาลออสเตรเลียได้จดั ท�ำและเผยแพร่ขอ้ มูลค่าดัชนีอนั ตรายจากไฟป่า (The Forest Fire Danger Index; FFDI) ให้แก่ประชาชน
ได้รบั รูค้ วามเสีย่ งต่อการเกิดอันตรายจากไฟป่า โดยการติดตัง้ ป้ายแสดงระดับการเกิดความเสีย่ งอันตรายจากไฟป่าแต่ละพืน้ ทีไ่ ว้บริเวณ
ข้างถนนทัว่ ประเทศ หากค่าดังกล่าวเพิม่ สูงขึน้ แสดงถึงอัตราความเสีย่ งการเกิดอันตรายจากไฟป่าในระดับทีส่ งู ขึน้

ทีม่ า: https://www.climatecouncil.org.au/ ทีม่ า: https://www.climatecouncil.org.au/
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ในปีทผ
ี่ า่ นมา มีพน
ื้ ทีท
่ เี่ กิดไฟป่าเผาผลาญอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
รัฐนิวเซาท์เวล

เมืองซิดนีย์ ได้รบั ผลกระทบจากไฟป่าหนักทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ภาพอากาศในเดือนธันวาคมสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง
11 เท่า จากการทีพ่ นื้ ทีถ่ กู เผาไปกว่า 50,000 ตร.กม. บ้านเรือนเสียหายกว่า 2,000 หลัง
รัฐวิคเตอเรีย ในช่วงวันที่ 2-11 มกราคม 2563 มีพน
ื้ ทีถ่ กู เผาไปกว่า 12,000 ตร.กม. บ้านเรือนเสียหายกว่า 2,000 หลัง
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เมืองแอดิเลด ปลายเดือนธันวาคม 2562 ได้เกิดไฟไหม้ปา่ ท�ำให้บา้ นเรือน 80 หลัง ได้รบ
ั ความเสียหาย
อีกทัง้ ได้เกิดไฟไหม้บนเกาะจิงโจ้ (Kangaroo Island) เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2563 สูญเสียโคอะล่าไปประมาณ 25,000 ตัว

ทีม่ า: https://www.bbc.com/

ผลกระทบ

ความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ ในด้านอืน่ ๆ

อาทิ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพได้รบั ผลกระทบ มีสตั ว์หลายพันล้านตัว
เสียชีวติ จากเหตุการณ์ไฟป่าทีร่ นุ แรง สัตว์ทมี่ ชี วี ติ รอดจากไฟป่าจะท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บ พลัดถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ขาดแหล่งอาหารและ
แหล่งน�ำ้ สภาพแวดล้อม เถ้าที่เกิดจากการเผาปลิวลงในชุมชน หรือถูกชะล้างลงในแหล่งกักเก็บน�้ำ หรือชายหาด ในเถ้ามี
องค์ประกอบของแร่ธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมือ่ ลงไปในแหล่งน�ำ้ ท�ำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน�ำ้ เงิน
(Cyanobacteria) ในน�ำ้ และผลิตสารเคมีขนึ้ มา ท�ำให้คณ
ุ ภาพแหล่งน�ำ้ เสือ่ มโทรม กลิน่ หรือรสชาตินำ�้ แย่ลง
สุขภาพ ควันหรือมลพิษทางอากาศ ท�ำให้ดชั นีคณ
ุ ภาพทางอากาศมีคา่ สูงเกินมาตรฐานหลายเท่า ประชาชนเกิดอาการระคาย
เคืองตา และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในผูป้ ว่ ยโรคทางเดินหายใจ เด็ก และผูท้ ที่ ำ� งานในทีโ่ ล่ง สภาพจิตใจผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย
จากไฟป่าต้องอพยพอย่างเร่งด่วน สูญเสียบ้านเรือน สิง่ ของ เครือ่ งใช้ สัตว์เลีย้ ง ปศุสตั ว์ หรือได้รบั ความล�ำบากจากการใช้ชวี ติ
ในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคย เศรษฐกิจ เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค หรืออุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง เช่น การปศุสตั ว์ การท่องเทีย่ ว
และบางธุรกิจอาจต้องปิดกิจการ
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การจัดการ

ออสเตรเลียมีแนวทางการจัดการไฟป่าที่เกิดขึ้น ดังนี้
จัดท�ำแผนการจัดการป้องกันและลดการเกิดไฟป่า
บังคับใช้กฎหมายห้ามเข้าป่า

จุดไฟในพื้นที่ป่า ในฤดูไฟป่า รวมถึง
ส่งเสริมการแยกเชือ้ เพลิงไม่ให้ตอ่ เนือ่ ง และท�ำแนวกันไฟก่อนถึงฤดูไฟป่า
ส�ำรวจอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง อาทิ แหล่งน�้ำ และสารเคมียับยั้ง
การเผาไหม้ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ให้พร้อมใช้งาน
ให้ขอ
้ มูลค่าดัชนีอน
ั ตรายจากการเกิดไฟป่า เพือ่ สร้างความตระหนักการ
เกิดไฟป่า รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันและ
ลดผลกระทบการเกิดไฟป่า
ศึกษาวิจย
ั การคาดการณ์ไฟป่า พฤติกรรมไฟป่า การดับไฟป่า โมเดล
การเกิดไฟป่า ผลกระทบจากไฟป่าและการจัดการ การน�ำเทคโนโลยี
มาจัดการไฟป่า ศึกษาความสัมพันธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการ
เกิดไฟป่า การจัดการภัยพิบัติ การให้ความรู้แก่คนท้องถิ่น การติดตาม
ผลภายหลังฤดูไฟป่า และการฟืน้ ฟูความเสียหายจากไฟป่า โดยองค์การ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ภายใต้รัฐบาลออสเตรเลีย
(The Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation; CSIRO)
จัดท�ำการรายงานสถานการณ์อากาศประจ�ำปี (State of the
Climate Report) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ก�ำหนดนโยบายในการจัดการ
ไฟป่า และประชาชนได้รบั ทราบปัจจัยทีเ่ ป็นความเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดไฟป่า
ถ่ายทอดสัญญานระหว่างที่เกิดไฟป่า เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์
ไฟป่าอย่างต่อเนื่องผ่านวิทยุ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานในท้องถิ่น
เตรียมจัดการไฟป่าในระยะกลางและระยะยาว อาทิ การตัง้ บ้านเรือน
หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย ควรก�ำหนดให้มรี ะยะห่าง เพือ่ ลดความเสีย่ งการเกิดไฟไหม้
ถึงแม้รฐั บาลออสเตรเลียจะได้เตรียมความพร้อมในการจัดการไฟป่า
ที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องบุคลากร อุปกรณ์ และแนวทางการ
จัดการไฟป่า แต่ไฟป่าทีเ่ กิดขึน้ มีความรุนแรงมาก ท�ำให้เกิดความเสียหาย
เป็นวงกว้าง ทั้งนี้ แนวทางการจัดการไฟป่าที่รัฐบาลออสเตรเลียได้
ด�ำเนินการข้างต้น จะเป็นประโยชน์ตอ่ การน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การแก้ไข
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

https://www.abc.net.au

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 bushfires. However, Australia spans a massive
area so each region has chances to hit by
bushfires at different periods. Bushfires usually 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.

ทีม่ า: https://www.climatecouncil.org.au/ ทีม่ า: https://www.climatecouncil.org.au/

42

ส่องโลก

World Focus

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

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.

South Australia

New
South Wales
Victoria

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.
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Management

Australia has issued guidelines for bushfire management as follow.
Prepare bushfire management, prevention and reduction plans.

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.
Enforce law to prohibit

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.
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โดยกองบรรณาธิการ

ปัจจุบน
ั ผูบ
้ ริโภคให้ความส�ำคัญต่อการเลือกสรรผลิตภัณฑ์
พืช ผัก อาหาร ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ สุขภาพอนามัยเและปลอด
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
ภาคเกษตรกรรมมี ก ารปรั บ ตั ว และสร้ า งผลผลิ ต
ทางการเกษตรทีม
่ ค
ี วามปลอดภัยมากขึน
้ ลดการใช้
สารเคมี และค�ำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น แนวโน้มความสนใจการท�ำเกษตรอินทรีย์
จึงเพิ่มขึ้น ส�ำหรับประเทศไทย ในปี 2560 มีพื้นที่
ผลิตเกษตรอินทรีย์ 570,409 ไร่ นับเป็นล�ำดับที่ 7
ของเอเชี ย และยั ง คงมี ก ารขยายพื้ น ที่ เ กษตร
อินทรียอ
์ ย่างต่อเนือ
่ ง ด้วยความส�ำคัญของการ
ท� ำ เกษตรวิ ธี ธ รรมชาติ วารสารธรรมชาติ แ ละ
สิง
่ แวดล้อม ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอวิถเี กษตรอินทรีย์
โดยใช้นำ�้ ส้มสายชูทดแทนการใช้สารเคมีในนาข้าว
เพื่อป้องกันแมลงและโรค ลดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยต่อเกษตรกร
โดยกองบรรณาธิ ก ารได้ มี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ
คุณสุเมธ จรัสเพชรานันท์ ประธานมูลนิธเิ ก้าเกษตร
(Agro Nine Foundation) ซึ่งได้ให้ความรู้และ
บอกเล่าประสบการณ์ท�ำงาน และการศึกษาวิจัย
ในการใช้นำ�้ ส้มเพือ
่ ท�ำนาข้าว
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เกษตรอินทรีย์ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและส่งผลต่อความปลอดภัยกับสุขภาพ ดังนัน้
จึงควรส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจ
กับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนมาท�ำ
เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี และพัฒนาเกษตร
อินทรียใ์ ห้มตี น้ ทุนทีเ่ หมาะสม
คุณสุเมธ จรัสเพชรานันท์ ประธานมูลนิธเิ ก้าเกษตร
กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้ก้าวเข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์
“...ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ได้เห็นถึงความ
ผันผวนของชีวิต จึงพยายามมองอาชีพที่เหมาะสม
กับตนเองและคนไทยมากที่สุด ซึ่งค�ำตอบที่พบ คือ
อาชีพการท�ำเกษตร เพราะเป็นอาชีพที่เชื่อมโยงกับ
พืน้ ฐานปัจจัย 4 ซึง่ มีความจ�ำเป็นทีส่ ดุ ในการด�ำรงชีวติ
ของมนุษย์ เริม่ ต้นเมือ่ ปี 2540 ได้เข้ามาในวงการเกษตร
และได้เห็นถึงปัญหาผลผลิตการเกษตรที่ลดลง และ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรมีปญ
ั หาหนีส้ นิ ทีส่ งู จึงมีความตัง้ ใจ และตัง้
เป้าหมายในการปลดหนี้เกษตรกรและสร้างอาหาร
ปลอดภัย...” ต่อมาจึงได้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิเก้าเกษตร
ร่วมกับผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน มีการศึกษาวิจัยด้าน
การเกษตร การส่งเสริมความรูก้ ารเกษตรเพือ่ ให้เป็นอาชีพ
ที่สามารถสร้างรายได้หลักแก่เกษตรกร ปัจจุบันมูลนิธิ
เก้าเกษตรได้เปิด “ศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีเก้าเกษตร”
โดยจัดฝึกอบรมมุง่ เน้นทีก่ ลุม่ เกษตรกร ให้ความรูใ้ นการ
ท�ำการเกษตรปลอดภัยในพืชเศรษฐกิจทัง้ หมด
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ทีผ่ า่ นมา ทีมวิจยั ของมูลนิธเิ ก้าเกษตร ศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีเก้าเกษตร
ได้ศึกษาวิจัยทดลองน�ำเชื้อก่อโรคในนาข้าวทุกชนิดมาทดสอบกับน�้ำส้ม
สายชูเทียมทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ ภายในห้องทดลอง ผลปรากฏว่า น�ำ้ ส้ม
สายชูสามารถท�ำลายเส้นใยและสปอร์ของเชื้อราได้ จึงได้ชวนเกษตรกร
ท�ำการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมในแปลงพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ทดสอบ
การใช้นำ�้ ส้มสายชูทคี่ วามเข้มข้นต่าง ๆ ผสมน�ำ้ พ่นลงในแปลงทีป่ ลูกพืช เช่น
ผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออก ผักพืชไร่ และ นาข้าว พบว่า สามารถป้องกัน
และก�ำจัด ศัตรูพชื ได้กว้างขวางมาก และใช้ได้ในการผลิตพืชเศรษฐกิจได้ทกุ
ชนิด เช่น แมลง เชือ้ ก่อโรคพืช นก หนู หอย ช้าง และทีส่ ำ� คัญยังสามารถ
ก�ำจัดวัชพืชได้ดว้ ย
คุณสุเมธ อธิบายว่า “...เรามีการวิจยั เพือ่ สร้างเครือ่ งมือเข้ามาทดแทน
การใช้เคมีอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาใหญ่อีกส่วนมาจากพฤติกรรม
จากการซือ้ ปุย๋ และใช้สารเคมี ซึง่ ตรงนีเ้ ราต้องข้ามไปให้ได้ เพราะการ
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตรนัน้ ต้องเปลีย่ นแปลง
ทีค่ น...”
ในปี 2560 ได้ตพี มิ พ์หนังสือเล่มแรกเรือ่ งน�ำ้ ส้ม แต่เขียนข้อบ่งใช้กบั
นาข้าวเท่านัน้ ไม่ได้กล่าวถึงผลงานวิจยั ในพืชอืน่ ๆ ซึง่ ท�ำก่อนนาข้าว และ
บางส่วนท�ำพร้อม ๆ กัน เพราะเห็นว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
จึงเขียนเรื่องก่อนพืชอื่น งานวิจัยการใช้น�้ำส้มเพื่อท�ำนาข้าวเป็นงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทางเลือกการท�ำนาต้นทุนต�่ำ ความ
ปลอดภัยสูง และได้ขยายผลการทดลองสู่อาสาสมัครเกษตรกรชาวนา
มากกว่า 1,000 คนในพืน้ นาภาคกลางกว่า 10,000 ไร่ ซึง่ พบว่าช่วยให้ไม่มี
แมลงและเชือ้ รารบกวน สามารถเกีย่ วข้าวได้โดยไม่ตอ้ งฉีดยาก�ำจัดแมลง
อีกทัง้ ช่วยลดต้นทุน ลดภาระหนีส้ นิ เกษตรกรลงได้ ปลอดภัยทัง้ ต่อเกษตรกร
และระบบนิเวศ งานวิจยั นี้ ยังคงด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างเครือ่ งมือ
ต่าง ๆ ให้ดที สี่ ดุ ต่อไป
ส�ำหรับกรดน�ำ้ ส้มนีไ้ ด้มาจากน�ำ้ ส้มสายชูเทียม เพราะมีความเสถียรกว่า
มีเปอร์เซ็นต์เนือ้ กรดทีแ่ น่นอนกว่าเป็นจุดเริม่ ต้น ค้นหาอัตราและวิธกี ารใช้
ทีแ่ ม่นย�ำเทียบเคียงการใช้งานจริงกับพืชมากทีส่ ดุ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จงึ เป็น
ช่วงการใช้ที่มีความแม่นย�ำสูง เมื่อน�ำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบัติ
จนช�ำนาญ เกษตรกรย่อมเกิดความเข้าใจทีจ่ ะพลิกแพลงใช้ได้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ สร้างความเชือ่ มัน่ ทีจ่ ะ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีเกษตรกรได้ และ
มีแนวโน้มสูงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ทีเ่ กษตรกรผูช้ ำ� นาญการใช้กรดน�ำ้ ส้มจะทิง้
การใช้สารเคมีกำ� จัดโรคพืช และแมลงได้อย่างถาวร สารเคมีจะมีความส�ำคัญ
ล�ำดับหลัง หรือมีเก็บไว้เป็นเครือ่ งมือเผือ่ ไว้ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
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เกษตรกรต้นแบบทีเ่ ข้าร่วมงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ นายธีระเทพ เขียวรอดไพร
ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยมีผลงานส�ำคัญ คือ การปล่อยกรด
น�ำ้ ส้มตามน�ำ้ ทีส่ บู เข้านา แทนการแขวนขวดน�ำ้ ส้มให้เกิดกลิน่ ในการไล่แมลง
และนก ซึง่ เป็นต้นแบบการปล่อยน�ำ้ ส้มตามน�ำ้ นายธีระเทพ ได้ประดิษฐ์
แกลลอนขนาด 5 ลิตร ต่อหัวก๊อกขนาดเล็ก บรรจุกรดน�ำ้ ส้มและน�ำ้ หมัก
ผักบุง้ น�ำไปตัง้ ไว้ทจี่ ดุ ท่อสูบน�ำ้ ปล่อยน�ำ้ เข้านา ให้แรงดันน�ำ้ พากรดน�ำ้ ส้ม
และน�ำ้ หมักผักบุง้ กระจายไปในนา
ปัจจุบนั เทคนิคปล่อยกรดน�ำ้ ส้มตามน�ำ้ มีการประยุกต์เป็นการท�ำกาลักน�ำ้
ซึง่ ก็ได้ผลดีเช่นกัน นอกจากนี้ นายธีระเทพ ยังร่วมทดลองโดยน�ำผลจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ของศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีกา้ วเกษตร ไปปรับ
เพิม่ ความเข้มข้นของกรดน�ำ้ ส้ม เพือ่ ดูผลกระทบจากกรดน�ำ้ ส้มทีฉ่ ดี พ่นใน
นาข้าว จนปรับหาความเข้มข้นทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถปกป้องข้าวจากศัตรู
และโรคข้าว โดยต้นข้าวไม่ได้รบั ความเสียหาย ซึง่ การทดสอบอืน่ ๆ ยังคง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง และอยูร่ ะหว่างการรวบรวมข้อมูลเพือ่ เผยแพร่ตอ่ ไป

คุณสุเมธ ได้กล่าวถึงการขยายผลจากงานวิจัยว่า “...เราใช้ภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์ท�ำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างชุดเครื่องมือในการท�ำเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรในการ ลด ละ เลิกใช้
สารเคมี โดยการสร้างแรงจูงใจจากการลดต้นทุนการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร...” ซึ่งทางศูนย์ฯ
เก้าเกษตรได้เปิดให้ความรู้เกษตรกรในหลายหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูข้ องศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีเก้าเกษตรนัน้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั ความรูใ้ นหลักสูตรใกล้เคียงพฤติกรรม
เกษตรด้วยการพัฒนาการสอนจากพฤติกรรมการใช้และการซื้อปัจจัยผลิต (ปุ๋ย/ยา) ของเกษตรกร และหลักสูตรประยุกต์
องค์ความรูห้ ลากมิตทิ รี่ วบรวมและสังเคราะห์ความรูจ้ ากเทคโนโลยีการเกษตรพืน้ ฐาน ภูมปิ ญั ญาในอดีต ร่วมกับเทคโนโลยีชวี ภาพ
และวิทยาการสมัยใหม่ โดยจัดให้มกี ารเรียนรูก้ นั เป็นกลุม่ เป็นรุน่ ตามทีเ่ ข้าอบรม มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์เพือ่ หาแนวทาง
แก้ไขกันระหว่างสมาชิกผู้เรียนทุกคน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ก่อให้เกิดความแข็งแรงในการรวมตัวกัน ซึ่งในระหว่างการเรียนรู้
นั้นจะให้ผู้เข้าเรียนรู้จดบันทึกเอง ถกเถียง และปฏิบัติสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนจดบันทึกเอง หรือ ตั้งผู้บันทึก
องค์ความรู้ไว้เป็นฐานความรู้ของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกที่ก�ำลังเรียนรู้ได้น�ำบันทึกมาทบทวน อีกครั้งท�ำให้ความรู้ชัดขึ้น
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นอกจากนี้ ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ระบบเพื่อนและพี่เลี้ยง โดยมี
ผู้สอนหรือพี่เลี้ยงติดตามการน�ำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในแปลง
ของผูเ้ รียน เพือ่ ประคับประคองการปรับเปลีย่ นให้งา่ ยขึน้ เร็วขึน้
มัน่ ใจมากขึน้ และรูส้ กึ มีสว่ นร่วมกับกลุม่ และผูอ้ บรมจะได้ปลูก
ความมั่นใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างก�ำลังใจให้ผู้เรียน
เกิดความมั่นใจที่จะใช้ความรู้จากที่นี่ไปเปลี่ยนแปลง ทดลอง
ท�ำจริง ปรับแก้ ประยุกต์ รวมกันแลกเปลีย่ นเป็นกลุม่ ทีช่ ว่ ยเหลือ
กันเอง สานความช่วยเหลือระหว่างกลุม่ เป็นเครือข่าย ก่อให้เกิด
การพัฒนาฐานความรู้ไม่หยุดนิ่ง พัฒนาฐานความรู้ด้านพืช
เพื่อวางแผนล่วงหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ที่ผันผวนสูงขึ้น โดยการออกแบบแนวทางการแก้ไข รับมือ
ป้องกัน พร้อมทัง้ การสร้างความพร้อมให้เข้าถึงปัจจัยผลิต (ปุย๋ /ยา)
เพือ่ การปรับเปลีย่ นการปลูกพืชได้ทนั ทีทเี่ รียน สร้างทางเลือก
ให้ผเู้ รียนในการเข้าถึงวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ปัจจัยผลิต เพือ่ ให้
สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้กลับไปปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
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คุณสุเมธ ได้ให้ความเห็นต่อวิถีเกษตรอินทรีย์ในอนาคตว่า “...เหตุปัจจัยที่ท�ำให้เกษตร
อินทรียไ์ ม่โต ประเด็นแรก คือ เรือ่ งของราคาของผลิตทีย่ งั คงผ่านกลไกลของพ่อค้าคนกลางอยู่
ซึง่ เราได้ทำ� ให้ตน้ ทุนเกษตรอินทรียต์ ำ�่ มาก ด้วยการกระตุน้ ให้กลไกธรรมชาติทำ� งาน และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่ กัน เพือ่ การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตให้แก่กนั หน้าทีห่ ลัก
ของเรา คือ ท�ำให้เกษตรอินทรียต์ น้ ทุนต�ำ่ ก่อน เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็นทางเลือกทีด่ ี เพือ่ ทีจ่ ะให้คน
ได้บริโภคผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ประการทีส่ องเราต้องอาศัยหน่วยงานในภาคเกษตร
ทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ทนพ่อค้าคนกลาง ต้องสร้างกลุม่ เกษตรกรยุคใหม่
ขึน้ มา เพือ่ เชือ่ มโยงผลผลิตไปสูผ่ บู้ ริโภค ขยายช่องทางการตลาดให้มากขึน้ เช่น ช่องทาง
ออนไลน์ นอกจากนั้นยังต้องควบคุมคุณภาพผลผลิต และเน้นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม
และศีลธรรม...”
การท�ำเกษตรอินทรีย์ นับได้วา่ เป็นทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้แก้ปญ
ั หาต้นทุนการผลิต
ที่สูง สร้างความสมดุลในระบบนิเวศให้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่ง และเป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อความมัน่ คงด้านอาหาร รวมทัง้ สนับสนุน
การด�ำเนินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ในการเพิม่
จ�ำนวนพื้นที่และเกษตรกรที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับประเทศไทยในระดับภูมิภาค
ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และ การบริการเกษตรอินทรีย์ ทีม่ คี วามยัง่ ยืน และเป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากลต่อไป.
ศูนย์เรียนรู้ เทคโนโลยีเก้าเกษตร มูลนิธเิ ก้าเกษตร Agro Nine Foundation
เลขที่ 179 หมู่ 9 ต.ทุง่ บัว อ.ก�ำแพงแสน 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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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.

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.
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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 หลักคงคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทรัพยากร
ชี วภาพ
การใช้ประโยชน์จาก

ที่มคี วามหลากหลาย
กับกลยุ ทธ์ทางการตลาด

บทน�ำ
มนุษย์ได้นำ� ความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์
ในด้านทางตรงและทางอ้อมนอกจากการใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะพืชสมุนไพรโดยตรงแล้ว ยังมีการน�ำมาสกัดเอาสาร
ส�ำคัญภายในต้นพืชเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และน�ำสารส�ำคัญในพืชมาผลิตจ�ำนวนมากเพือ่ น�ำมาใช้ใน
ด้านอุตสาหกรรมด้วย ดังนั้นการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพือ่ ไม่ให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูญเปล่า และไม่กอ่ ให้เกิด
การสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใน
ระบบนิเวศนัน้ ในปัจจุบนั นีม้ นุษย์สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพได้กว้างขวางมากขึน้ โดยอาศัย
เทคโนโลยีชวี ภาพ ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทสี่ ามารถน�ำสิง่ มีชวี ติ
หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้
เกิดประโยชน์ตอ่ มนุษย์
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เทคโนโลยีชวี ภาพ ครอบคลุมวิธกี ารที่

หลากหลายในการปรับเปลีย่ นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ ตาม
วัตถุประสงค์ของมนุษย์ บทบาทของผูบ้ ริโภค
ในการป้องกันการสูญเสียของทรัพยากรชีวภาพ
ได้แก่ ผูบ้ ริโภคจะต้องมีสว่ นร่วมในการแก้ ไข
ปัญหาจากกิจกรรมการบริโภคและหาทาง
ป้องกันด้วยการเพิม่ ความระมัดระวัง
ในการบริโภค อาทิ หลีกเลีย่ งการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ ไม่ ได้มาจากการผลิตทีถ่ กู ต้อง

การยกระดับเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ หาโอกาสทีด่ ใี นการประกอบธุรกิจ และท�ำธุรกิจให้แข็งแกร่ง ต้องพัฒนา
กรอบการท�ำงานส�ำหรับกลยุทธ์และกลยุทธ์ทางการตลาดทีม่ ากกว่าการโฆษณา กลยุทธ์จะต้องรวมความรูจ้ าก
เทคโนโลยีชวี ภาพและทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การท�ำงานร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพและลักษณะของสิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำการตลาดก็เป็นอีกปัจจัยทีท่ ำ� ให้ทศิ ทางการตลาดสามารถ
เข้าถึงกลุม่ เป้าหมายและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยได้ประกาศการปฏิรปู
ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ให้มีการรวมเอาเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ หรือเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biobased
Economy) ทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งระบบเศรษฐกิจทีร่ วมเอาเรือ่ งเทคโนโลยีชวี ภาพทัง้ หมด รวมถึงการผลิตสินค้า บริการ
และการใช้ประโยชน์สงิ่ เหล่านีโ้ ดยอาศัยทรัพยากร กระบวนการ และหลักการต่างๆ ทางชีววิทยา ผลักดันไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ดว้ ยโดยมองว่าเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตอันใกล้
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กลยุทธ์
ทางการตลาด
ในการใชประโยชน์

้
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

เทคโนโลยีชวี ภาพมีประโยชน์ต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในหลายประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชีวภาพส่วนใหญ่มีราคาแพง ท�ำให้การเข้าถึงของผู้บริโภค
ลดน้อยลง ในกรณีของประเทศก�ำลังพัฒนา อินเดียถือว่า
เป็นประเทศทีม่ กี ลยุทธ์การตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถ
ติดตามการตลาดของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ มีการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิด
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพทีม่ รี าคาไม่แพง ท�ำให้ลกู ค้าได้
รับประโยชน์สูงสุด ในประเทศไทยเองได้มีการวิเคราะห์
ศักยภาพของอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยใช้แบบจ�ำลองความสามารถในการแข่งขัน
(DiamondModel) ด้านปัจจัยการผลิตมีแรงกระตุ้น
เชิงบวกจากทักษะของทรัพยากรมนุษย์ และมีศนู ย์กลาง
การวิจัยพัฒนาที่ชัดเจน แต่อาจมีข้อจ�ำกัดด้านการก�ำหนด
พื้นที่เพาะปลูกพืชชีวภาพภายในประเทศท�ำให้ต้นทุนสูง
เพราะต้องพึ่งพาวัตถุดิบและเทคโนโลยีชั้นสูงที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ ส่วนด้านความต้องการของตลาด มีการ
เติบโตของตลาดและลูกค้ากระจายไปทั่วโลกเพิ่มขึ้น

ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน BIO World Congress
on Industrial Biotechnology 2018 ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย
สหรัฐอเมริกาและได้เสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากเทคโนโลยี
ชีวภาพของไทย รวมไปถึงเชิญชวนให้เอกชนต่างประเทศลงทุน
ในเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย มีการคัดเลือกผูป้ ระกอบการ
ที่มีนวัตกรรมโดดเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพร่วมแสดงสินค้า
ภายในงาน อาทิ เครือ่ งตรวจวัดรสชาติความอร่อยของอาหาร
ไทย หรือ E-SenSS วัคซีนจากพืชสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลูกอม
ป้องกันฟันผุ และอาหารเสริมโปรตีนจากไข่ขาว เป็นต้น
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การพัฒนาความส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพนับเป็นการส่งมอบ
คุณค่าของทรัพยากรชีวภาพทีน่ ำ� มาใช้ประโยชน์ให้แก่คนท้องถิน่ และมีความ
ส�ำคัญไม่ตา่ งจากการค้นหาวิธกี ารท�ำการตลาดให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย การน�ำ
เสนอสูส่ าธารณะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จนัน้ ต้องการ
แผนการตลาดที่ดี ซึ่งแผนเหล่านี้ควรค�ำนึงถึงวิธีการโฆษณากับกลุ่มผู้ซื้อ
ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน และวิธกี ารพัฒนาแบรนด์ทจี่ ะดึงดูดผูช้ ม การ
มีเทคโนโลยีชวี ภาพในการแข่งขันทีเ่ หนือกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ควร
ใช้เครือข่ายโซเชียลเพือ่ กระจายการรับรูใ้ ห้ได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มทีท่ นั ต่อ
การเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วเพือ่ ช่วยให้กลยุทธ์ประสบความส�ำเร็จเมือ่
เข้าสูต่ ลาด ดังมีหลักแนวคิดการตลาดเทคโนโลยีชวี ภาพแบบ ABC ดังนี้
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AAdvertising:
ผู้คนจะไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ
หรือสิง่ ทีพ่ วกเขาไม่ตอ้ งการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอต้องโฆษณาอย่างตรงจุดโดยค�ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของตลาดเป้าหมายและดึงดูด
ใจลูกค้า แผนการโฆษณาควรมีแนวคิดทีด่ ี
และตรงประเด็น และใช้งบประมาณทีเ่ หมาะ
สมด้วย

BBranding:
การสร้างแบรนด์ควรดูสิ่งที่เกี่ยวข้องและ
เอกลักษณ์เฉพาะเพือ่ สือ่ สารทางการตลาด
ออกไป การใช้โลโก้สหี รือสโลแกนจะส่งมอบ
สิง่ ทีต่ อ้ งการการสือ่ ออกไป และบอกความ
เป็นนัยต่างๆ ชัดเจนแน่นอน กล่าวอีก
นัยหนึง่ ว่าเป็นการตอกย�ำ้ ตัวตนแรกเห็น

CCompetitive:
เป้ า หมายหลั ก ของกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่
ประสบความส�ำเร็จคือการดึงดูดผูบ้ ริโภคให้
มากทีส่ ดุ ในยุคทีเ่ ทคโนโลยีมคี วามก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ตระหนักดีถงึ
สิ่งที่ตลาดมีให้ว่าเป็นเรื่องปกติแม้ว่าจะ
ท�ำการเปรียบเทียบเพือ่ ความเหมาะสมก่อน
ที่พวกเขาจะเชื่อถือ ก็เป็นไปได้ว่าได้เลือก
อย่างเหมาะสมแล้ว
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เทคโนโลยีชีวภาพที่ประสบความส�ำเร็จในทางการ

ตลาด อาทิ เทคโนโลยีชวี ภาพกับอาหาร ปัจจุบนั มีบริษทั ทีผ่ ลิต
อาหารส�ำหรับมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางโปรตีนสูง เช่น บริษทั ทีผ่ ลิต
โปรตีนจากรา ซึง่ มีปริมาณโปรตีน 45% ให้โปรตีนสูงเทียบเท่ากับ
เนือ้ สัตว์บางชนิด ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพกับสิง่ แวดล้อม มีการน�ำ
จุลินทรีย์มาใช้บ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงงานโดยวิธีการทางชีวภาพ
โดยอาศัยจุลนิ ทรียท์ เี่ จือปนในน�ำ้ เสีย และมีสาหร่ายเป็นตัวเพิม่
ออกซิเจนให้แก่นำ�้ นอกจากนีก้ ลุม่ สาหร่ายยังสามารถใช้เป็นตัว
บ่งชีก้ ารปนเปือ้ นและคุณภาพของแหล่งน�ำ้ ได้

ในประเทศสวีเดน ได้ใช้ความรูท้ างพันธุวศิ วกรรม มาท�ำให้เกิดแบคทีเรีย

Bovine Somatotropin (BST) ทีส่ ามารถผลิตฮอร์โมนทีค่ วบคุมการเจริญเติบโต
และเพิม่ การผลิตน�ำ้ นมของวัว ท�ำให้ววั ผลิตน�ำ้ นมได้มากขึน้ ส่วนสุกรทีไ่ ด้รบั BST
เพิม่ ขึน้ ก็จะสมบูรณ์และให้เนือ้ มากขึน้ แต่ไขมันจะน้อยลง ส่วนในประเทศจีนซึง่ ถือ
เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยีชวี ภาพของโลกน�ำเทคโนโลยีชวี ภาพด้านการเกษตร
มาประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารระดับชาติ และ
ช่วยเพิ่มผลิตผลด้านการเกษตร ตลอดจนสร้างจุดแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร
ระหว่างประเทศ

กรณีการศึกษาการตลาดเทคโนโลยีชวี ภาพใน

ประเทศได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เล่าเรื่องส�ำหรับ
สับปะรดผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด จังหวัด
ราชบุรี มีการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพือ่ การ
เข้าถึงของผู้ซื้อและผู้ขายสับปะรด ของโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดของกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชน
และมีการพัฒนาระบบกลไกการตลาดแบบ ABC อย่าง
มีสว่ นร่วมของเกษตรกร และการพัฒนา เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพือ่ ส่งเสริมการจ�ำหน่ายสับปะรด

การบูรณาการแนวคิดการตลาดแบบ ABC สร้าง

การเปลีย่ นแปลงของผลิตภัณฑ์สบั ปะรดของสวนผึง้ บ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้อย่างดีทงั้ ในด้านการโฆษณา
การสร้างแบรนด์ และการสร้างความเข้มแข็งของการ

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เข้าถึงต่อผูบ้ ริโภคไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ยคุ ปัจจุบนั
จึงเป็นการปรับตัวในภาคเกษตรเพือ่ ยกระดับคุณภาพของสินค้าให้
มีเอกลักษณ์ มีการเล่าเรือ่ งและสือ่ สารถึงจุดเด่น สือ่ ออกไปเพือ่ รับ
การตอบสนองความรู้สึกเฉพาะบุคคล เป็นช่องทางในการ
แสดงออกถึงความรูส้ กึ ตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุน่ ใหม่ทชี่ อบโพสต์
รูปหรือแชร์เรือ่ งราวต่าง ๆ บนสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook
หรือ Instagram การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์อจั ฉริยะหรือ Smart
Packaging โดยอาศัยความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ สร้างจุดเด่น
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภคยุคดิจทิ ลั ไม่วา่ จะเป็นบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีสามารถสื่อสารและให้ข้อมูลต่าง ๆ กับผู้บริโภคผ่าน
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
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ในส่วนการตรวจสอบย้อนกลับช่วยเปิดมุมมอง

ใหม่ให้กับเกษตรกรสับปะรดในการท�ำการตลาดออนไลน์
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความเข็มแข็งที่สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภค ก่อให้เกิดบริการออนไลน์เพื่อสร้างคุณค่าเชิง
คุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตรถึงผู้บริโภค (Farm to Table)
เกษตรกรและเจ้ า ของผลผลิ ต สามารถส่ ง ต่ อ คุ ณ ค่ าไปยั ง
ผูบ้ ริโภคได้โดยตรงผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ทีส่ ามารถตรวจ
สอบย้อนกลับถึงกิจกรรมการเพาะปลูก เพือ่ สร้างมาตรฐานการ
ผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและปลอดภั ย ซึ่ ง ทั้ ง หมดท� ำ ให้ เ กิ ด การ
น่าติดตามเกี่ยวกับผลผลิตนั้น ๆ ท�ำให้เกิดการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ประโยชน์ และเกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในสินค้า
นั้น ๆ ได้อีกด้วย

สรุป

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทีม่ คี วามหลากหลายในมุมของกลยุทธ์การตลาดท�ำให้มองเห็นความส�ำเร็จของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชวี ภาพว่ามีความส�ำคัญเท่ากับวิธกี ารท�ำการตลาดทีเ่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายถ่ายทอดสูส่ าธารณะ กลยุทธ์ทางการตลาดนีค้ วรใช้
การเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อมต่างๆ ของความหลากหลายทางเทคโนโลยีชวี ภาพ การศึกษาและตามติดเทคโนโลยี แนวคิดเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(Digital Economy) ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
ทีถ่ กู น�ำมาใช้พฒ
ั นาเพือ่ การขับเคลือ่ นของประเทศ นักการตลาดไม่เพียงแค่เห็นความส�ำคัญของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผลและข้อได้
เปรียบเหนือกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งเท่านั้น แต่ต้องไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมมากเกินความสมดุลของธรรมชาติ หรืออาจจะส่งผล
น้อยที่สุด
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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 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.

BIOTECHNOLOGY
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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.
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AAdvertising:
People will not be excited about things
they do not understand or things they do
not want to use. Advertisements of presented products should get to the point
by considering objectives of target market
and attractiveness to customers. Advertising plan should be designed with a good
concept, direct to the point and appropriately budgeted.

BBranding:
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.

CCompetitive:
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

responding to lifestyle of consumers in digital era such
brings changes in packaging of Suan Phueng – Ban Ka as packaging that can communicate and provide
pineapple products in Ratchaburi province. The well- information to consumers via the modern technology.
thought of changes are found in the advertisement,
brand building and strengthening access to consumers.
, it helps
The development of modern packaging means that bring a new perspective to pineapple farmers about
agricultural sectors have adjusted to upgrade the online marketing, create participation to increase the
products’ quality to create the uniqueness, tell the strength in access to consumers, create online services
story and communicate distinctive features through to establish qualitative value of farm products to
the media. This is to get individual response, create consumers (Farm to Table). Farmers and products’ owners
channel for feeling expression and also respond to can directly deliver value of their products to consumers
behavior of new generation who like to post or share via the QR Code, that can trace back to cultivation
images or stories on online social media such as activities to create quality and safety production
Facebook and Instagram. The development of smart standard. All of these reasons have built the interests in
packaging by using the advancement of innovation and particular products, leading to the utilization of
technology to help develop and design the packages technology and also adding value to those products.
to present the product’s distinctive characters,

Regarding the traceability

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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ระดงั งา
พืชวงศ

คุณคาที่มากกวาความหอม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความหลากหลายทางชี วภาพของพืชวงศ์กระดังงา
ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ส�ำคัญสูงสุด 8 อันดับของโลก และความหลาก
หลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย
ตลอดมา หากกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชทีพ่ บ
ในประเทศไทยนัน้ มีมากกว่า 10,000 ชนิด ยังไม่รวมพืชทีร่ อ
การถูกค้นพบอีกหลายชนิดในป่า หรือชุมชนต่าง ๆ ของประเทศ

			

กระดังงา เป็นพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับทีป่ ระชาชนนิยมปลูก
ซึง่ ไม่เพียงแต่มกี ลิน่ หอมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เท่านัน้ กระดังงายังเป็น
ไม้ดอกไม้ประดับทีส่ วยงาม สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ลูก และสามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง อีกทั้งยังมีพืชที่อยู่ในวงศ์
เดียวกับกระดังงาอีกหลายชนิด ซึง่ ปรากฏในบทประพันธ์ของ
พระสุนทรโวหาร (ภู)่ มาตัง้ แต่อดีต ดังนี้

หอมระรืน่ ชืน่ ชายแต่สายหยุด

หอมจันทน์อนิ กลิน่ โศกลมโบกโบย
รสสุคนธ์มณฑาจ�ำปาเทศ
เลียบพนมชมเพลินนางเดินตาม
ทัง้ เงาะงับพลับพลวงเป็นพวงห้อย
ละมุดม่วงพวงมะปริงดูกง่ิ ค้อม

สงสารนุชนึกถึงสวนให้หวนโหย
ทัง้ ยมโดยดอกดวงเป็นพวงงาม
การะเกดกางกลีบเป็นครีบหนาม
มะไฟมะเฟืองเหลืองอร่ามสุกงามงอม
นีแ่ น่นอ้ ยหน่าขนุนกลิน่ กรุน่ หอม
พระโน้มน้อมนางปลิดทีต่ ดิ พวง

											

สิงหไกรภพ โดย พระสุนทรโวหาร (ภู่)
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Artabotrys hexapetalus
(การเวก)
จากบทประพันธ์ขา้ งต้น ได้กล่าวถึงชือ่ พรรณไม้หลายชนิด ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผล เช่น สายหยุด โศก รสสุคนธ์ มณฑา
มะเฟือง มะไฟ และน้อยหน่า เป็นต้น ซึง่ ได้มกี ารกล่าวถึงพืชวงศ์กระดังงาอยูใ่ นบทประพันธ์นนั้ ด้วย คือ สายหยุด และน้อยหน่า
ทัง้ นี้ พืชวงศ์กระดังงามีความเกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ และศิลปวัฒนธรรมของคนไทยมาแต่โบราณ พืชวงศ์กระดังงา (Annonacea)
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่รจู้ กั ดอกกระดังงา อาจรูจ้ กั กันในนามพืชวงศ์นอ้ ยหน่า จากหลักฐานโบราณของพืช พบว่า พืชวงศ์จำ� ปี จ�ำปา (Magnoliaceae) และพืชวงศ์กระดังงา เป็นพืชดอกกลุม่ แรกทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการมาจากพืชชัน้ ต�ำ่ พืชในวงศ์กระดังงาทัว่ โลกมีจำ� นวนมากถึง
230 สกุล (genera) รวมทัง้ หมดประมาณ 2,300 ชนิด พบทัว่ ไปในป่าดิบชืน้ ของทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ออสเตรเลีย ส่วนในประเทศไทยถือว่าเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายของพืชวงศ์กระดังงาค่อนข้างสูง เนือ่ งจากมีการค้นพบพืชวงศ์
นี้ 41 สกุล รวมทัง้ หมดประมาณ 230 ชนิด ตัวอย่างของพืชวงศ์กระดังงา เช่น กระดังงา การเวก ทุเรียนเทศ น้อยหน่า น้อยโหน่ง
น�ำ้ เต้าน้อย นมแมว ล�ำดวน และมหาพรหมราชินี เป็นต้น

ดอกสะแก
แสง
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คุณค่าที่มีมากกว่าความหอม
พืชวงศ์กระดังงาเป็นพืชทีม่ กี ลิน่ หอม การใช้ประโยชน์จาก
พืชวงศ์กระดังงาเพื่อให้กลิ่นหอมมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และ
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การน�ำดอก
กระดังงามาทอดกับน�ำ้ มันมะพร้าวเพือ่ ท�ำเป็นน�ำ้ มันใส่ผม และ
การสกัดท�ำน�ำ้ หอมและเครือ่ งหอม เป็นต้น นอกจากนี้ กระดังงา
ยังปลูกเพือ่ ใช้เป็นพืชสมุนไพร และใช้เนือ้ ไม้ในงานก่อสร้าง รวมทัง้
มีการพัฒนาผลิตสารให้ความหอมจากพืชวงศ์กระดังงาในเชิง
ธุ ร กิ จ อาทิ การสกั ด น�้ ำ มั น หอมระเหยจากกระดั ง งาเป็ น
อุตสาหกรรมเพือ่ ใช้ในธุรกิจสปา หรือเพือ่ ท�ำให้เกิดกลิน่ หอม พืช
ในวงศ์กระดังงาจึงเป็นไม้ไทยทีม่ เี สน่ห์ เนือ่ งจากพรรณไม้ในวงศ์นี้

ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ทมี่ กี ลิน่ หอมนิยมน�ำมาใช้ในการจัดสวน
โดยเฉพาะสวนแบบไทยทีน่ ยิ มน�ำไม้ดอกหอมมาใช้ในการประดับ
ตกแต่งเพือ่ สร้างความเพลิดเพลินให้กบั ผูท้ เี่ ข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
ด้วยเหตุนี้ท�ำให้พืชวงศ์กระดังงา ซึ่งมีกลิ่นหอมได้รับความ
สนใจอย่างมากจากนักวิทยาศาสตร์ จึงท�ำให้มผี ศู้ กึ ษาองค์ประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชในวงศ์นี้อย่างกว้างขวาง
เพือ่ สกัดสารทีพ่ บในพืชวงศ์กระดังงามาใช้ประโยชน์ทมี่ คี ณ
ุ ค่า
มากกว่ากลิ่นหอม ซึ่งสารที่พบสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย
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อะซิ โตจีนนิ (acetogenin)

ในพืชวงศ์กระดังงามีมากกว่า 500 ชนิด ตัวอย่างสารอะซิโตจีน
ทีร่ จู้ กั คือ สควอโมซิน (squamocin) พบในน้อยหน่า น้อยหน่า
ออสเตรเลีย ทุเรียนเทศ จากการศึกษาพบว่า สารสควอโมซินเป็น
สารทีม่ คี วามเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งรังไข่
มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนัง และมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น และ
ยังมีฤทธิต์ า้ นเชือ้ มาลาเรียด้วย นอกจากนี้ ยังมีฤทธิใ์ นการต้าน
แมลงศัตรูพชื ปัจจุบนั มีการใช้สารดังกล่าวเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
อาทิ การน�ำใบทุเรียนเทศบดบรรจุลงในแคปซูลเพือ่ รับประทาน
เป็นสารบ�ำรุงร่างกาย และในทางการเกษตรมีการน�ำสารนี้
ผสมกับสารจากพืชอืน่ มาผลิตเป็นสารอินทรียส์ ำ� หรับก�ำจัดแมลง
ศัตรูพชื (organic insecticide) เช่น เต่าทอง หนอน และเพลีย้
เป็นต้น

ไอโซควิโนลินอัลคาลอยด์
(isoquinoline alkaloid)

สารกลุ ่ ม นี้ เ ป็ น สารที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากมี ฤ ทธิ์
ทางชีวภาพทีห่ ลากหลาย เช่น ต่อต้านเชือ้ มาลาเรีย และ HIV รวมทัง้
ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน สารนี้ในพืชวงศ์กระดังงาแบ่ง
ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 1) สารอะพอร์ฟนิ อัลคาลอยด์ น�ำผลและใบ
ใช้เป็นยากล่อมประสาท เมล็ดใช้เป็นยานอนหลับ และเป็นสาร
ต้นแบบยารักษาอาการซึมเศร้า ในประเทศไทยมีการน�ำเปลือก
และแก่นของต้นข้าวหลามดง (Goniothalamus laoticus) เป็น
ยาบ�ำรุงก�ำลังและลดไข้ 2) สารออกโซอะพอร์ฟนิ อัลคาลอยด์
มีฤทธิ์ใ นการต้ า นเชื้ อ วัณ โรค และเป็นพิษต่อมะเร็ง และ
3) โปรไตเบอเบอริน เป็นสารทีม่ ฤี ทธิใ์ นการต้านปรสิต บรรเทาไข้
ทีเ่ กิดจากโรคมาลาเรีย ปัจจุบนั มีการใช้สารสกัดจากพืชดังกล่าว
มาเป็นส่วนผสมของเวชส�ำอาง

ไดเทอพีน (diterpene)

พบในพืชสกุลยางโอน (Polyalthia) เช่น อโศกอินเดีย เป็นต้น
พืชในสกุลน้อยหน่า (Annona) เช่น น้อยหน่า น้อยโหน่ง และ
ทุเรียนเทศ เป็นต้น และสกุลมหาพรหม (Mitrephora) เช่น
พรหมขาว และมหาพรหมราชินี เป็นต้น สารนีส้ ว่ นใหญ่เป็นสาร
ทีม่ คี วามเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทีพ่ บในมนุษย์ เช่น มะเร็งรังไข่
ยับยัง้ การแข็งตัวของเกร็ดเลือด และมีฤทธิย์ บั ยัง้ เชือ้ HIV จาก
การศึกษาทางเภสัชวิทยา พบว่ามีการใช้พชื วงศ์นใี้ นการรักษา
อาการปวด ถ่ายพยาธิ รักษามาลาเรีย และลดน�ำ้ หนัก

ฟลาวาโนน (flavanone)
และชาล์โคน (chalcone)

71

พบมากในพืชวงศ์กระดังงา สกุล Desmos อาทิ ตีนตัง่ และ
สายหยุด และสกุล Uvaria เช่น กล้วยพังพอน กล้วยหมูสงั และ
กล้วยอ้ายพอน เป็นต้น มีฤทธิต์ า้ นโรคมาลาเรีย และยังเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนพืชในสกุล Desmos พบว่า
มีฤทธิใ์ นการต้านเชือ้ HIV ในระดับทีด่ ี

ทุเรียนเทศ
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ข้าวหลามดง

การพัฒนาและต่อยอดแหล่งพันธุกรรมพืชและการใช้
ในรูปเอกสาร และข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลกลุ่มงาน
ประโยชน์ในอนาคต
พฤกษศาสตร์ปา่ ไม้ โดยส�ำนักวิจยั การอนุรกั ษ์ปา่ ไม้และพันธุพ์ ชื
พืชวงศ์กระดังงา เป็นพืชทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั
ชนิด สกุล และเอกลักษณ์ โดยเฉพาะดอกทีม่ รี ปู ร่างทีห่ ลากหลาย
สีสนั สวยงาม ทีส่ ำ� คัญคือ ดอกมีกลิน่ หอม จึงท�ำให้พชื ในวงศ์นี้
เป็นทีส่ นใจของนักสะสม และผูท้ ชี่ นื่ ชอบไม้ดอกหอม อีกทัง้ มี
ศักยภาพเป็นไม้ประดับเพือ่ ใช้ในงานออกแบบภูมทิ ศั น์อกี ด้วย
การใช้งานจึงไม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่ในประเทศไทยเพียงเท่านัน้ แต่ยงั
มีการส่งขายไปต่างประเทศในรูปของไม้ขดุ ล้อม นอกจากนี้ พืช
วงศ์กระดังงายังเป็นพืชที่มีศักยภาพในการน�ำไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม การแพทย์ และธุรกิจอีกหลายด้าน
โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในพืชวงศ์กระดังงา ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ดา้ นการแพทย์ เพือ่ ผลิตยารักษาโรคชนิดใหม่ และ
ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น สารสกัดยับยัง้ แมลงศัตรูพชื และ
อุตสาหกรรมเครือ่ งหอม เป็นต้น ท�ำให้สามารถลดการน�ำเข้าสาร
เคมีจากต่างประเทศลงได้ ส�ำหรับประเทศไทยได้มหี น่วยงานจัด
ท�ำระบบฐานข้อมูลพันธุพ์ ชื เพือ่ สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับพันธุพ์ ชื ทัง้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และฐานข้อมูลพรรณ
ไม้ โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้จดั ท�ำ
ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
เพือ่ เป็นการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และ
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทัง้ ในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการอนุรกั ษ์ และการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
เกิดความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561-2580) และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการ
คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประเทศในเชิงทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การเก็บรักษาเพือ่ การอนุรกั ษ์ และน�ำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน
ราชการ ชุมชน และผู้สนใจให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพได้

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURE AND ENVIRONMENT

73

พืชวงศ์กระดังงาจึงเป็นพืชทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั เกีย่ วกับ
สารออกฤทธิใ์ นพืชวงศ์กระดังงา ผลิตเป็นน�ำ้ มันหอมระเหย เครือ่ งส�ำอาง และสารออกฤทธิท์ มี่ ผี ลทางการแพทย์ ในการยับยัง้
เซลล์มะเร็ง พืชวงศ์กระดังงาจึงสามารถสร้างคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
เป็นนวัตกรรมทีไ่ ด้จากความหลากหลายทางชีวภาพ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Uvaria dulcis
(นมวัว)
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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.

Artabotrys hexapetalus
(การเวก)
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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 Annonaceae plants are classified into 4 groups as follow.
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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 Goniothalamuslaoticus, 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) Protoberberine: 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:
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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.

ทุเรียนเทศ
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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.

Uvaria dulcis
(นมวัว)
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เกษตรอินทรียห์ มายถึงอะไร
กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ครับ “เกษตรอินทรีย์” คือ ระบบการ
จัดการด้านการผลิตเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบ
นิ เวศ รวมถึ ง ความหลากหลายทางชี ว ภาพ วงจรชี ว ภาพ
โดยเน้นการใช้วสั ดุธรรมชาติ ซึง่ หลีกเลีย่ งการใช้วตั ถุดบิ จากการ
สังเคราะห์และไม่ใช้พืช สัตว์หรือจุลินทรีย์ ที่ได้มาจากการ
ดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม แท้จริงแล้วเกษตร
อินทรีย์เป็นวิทยาการที่ถูกใช้มานานกว่าพันปีเพียงแต่ไม่ได้ถูก
เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์” กล่าวคือมนุษย์ในสมัยก่อนพึ่งพา
อาศัยธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน ผลิตอาหารโดยการเลี้ยงสัตว์
แบบปล่อยตามธรรมชาติ ปลูกพืชและดูแลดินด้วยภูมิปัญญา
ชาวบ้ า น ต่ อ มาเมื่ อ วิ ท ยาการก้ า วหน้ า มากขึ้ น “ปุ ๋ ย
วิทยาศาสตร์” จึงถูกคิดค้นเพื่อความสะดวกของเกษตรกร ส่ง
ผลให้วิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนไปเป็น “เกษตรแบบ
ทั่วไป (Conventional Agriculture)” รวมไปถึงการมีพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) เกิดขึ้น จนกระทั่งผู้บริโภคเกิด
ความไม่มนั่ ใจถึงความปลอดภัยในสินค้าทีบ่ ริโภค ประกอบกับ

ปัจจุบันโลกให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น
ในวงการเกษตรจึงเกิดกระแสสนับสนุนให้ใช้วถิ กี ารท�ำเกษตร
แบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)
ในช่วงหลัง “เกษตรอินทรีย”์ ได้ถกู ใช้ในทางการค้ามากขึน้
กล่าวคือหากให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคสินค้าที่เป็นแบบอินทรีย์
กับแบบทั่วไป ภายใต้ข้อสมมติราคาและปริมาณที่เท่ากัน
ตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคจะพบว่าผูบ้ ริโภคเลือกทีจ่ ะบริโภค
สินค้าแบบเกษตรอินทรียม์ ากกว่าแบบทัว่ ไป อันเป็นผลมาจาก
เกษตรอินทรียส์ ร้างความพอใจได้มากกว่าเนือ่ งจากส่งผลดีตอ่
ทัง้ สุขภาพผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อม จึงท�ำให้ผซู้ อื้ ส่วนใหญ่ทซี่ อื้
สินค้าเกษตรอินทรีย์ (ทัง้ ระดับบุคคลและโรงงานแปรรูป) เลือก
ซื้อสินค้าอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่น่า
เชื่ อ ถื อ แต่ อี ก นั ย หนึ่ ง การรั บ รองมาตรฐานช่ ว ยยกระดั บ
ภาพพจน์ของกระบวนการเกษตรอินทรียโ์ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ฐานะเป็นการเกษตรที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
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ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ได้
แล้วจะเติมธาตุอาหารให้พืชอย่างไร

ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่น�ำมาใช้ต้องผ่านกระบวนการหมักโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถ
ในการย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแทสเซียม ในรูปที่พืชสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปริมาณธาตุอาหารที่พืชได้รับนั้นเพียงพอและทดแทนปุ๋ยเคมีได้

แล้วการป้องกันกำ�จัดแมลงศัตรูพืช
ทำ�ได้อย่างไร
การป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช เราจะใช้ชีวะภัณฑ์ เข้ามาทดแทนเช่น การใช้ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus
Thuringiensis Bt) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการท�ำลายแมลง โดยเฉพาะหนอนผีเสื้อ ที่เป็นศัตรูของพืช
ที่ส�ำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิด

แล้วจะควบคุมโรคพืชอย่างไร
หากไม่ใช้สารเคมี
ใช้จลุ นิ ทรียท์ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตปิ อ้ งกันก�ำจัดโรคพืชแทน เช่น จุลนิ ทรย์คโี ตเมียม (Chaetomium sp.) มีคณ
ุ สมบัตใิ นการป้องกันก�ำจัด
เชือ้ ราทีจ่ ะก่อให้เกิดโรคกับพืช เช่นโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุด เป็นต้น
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เพราะอะไรถึงเลือกที่จะทำ�
เกษตรอินทรีย์

ส�ำคัญทีส่ ดุ เลยครับคือ เรือ่ งของสุขภาพและสภาพของสิง่ แวดล้อมโดยรอบทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ เราท�ำเกษตรแบบอินทรีย์ (Organic
Agriculture) เราจะห่างไกลจากสารเคมีอนั ตรายหลายๆตัวทีส่ ง่ ผลเสียกับตัวผูใ้ ช้ ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศ และท�ำลายสมดุลของ
สิง่ แวดล้อม สารเคมีอนั ตรายได้แก่ ไกลโฟเซท พาราควอต และ คลอร์ไพรีฟอส ซึง่ ผมมองว่าการท�ำเกษตรแบบเดิม ๆ คือยังใช้สารเคมี
ในการก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพชื อยู่ ผมรูส้ กึ ว่ามันเชยและล้าหลัง ยังมีเรือ่ งทีท่ า้ ทายให้ทำ� ให้พฒ
ั นาฝีมอื อีกมากครับส�ำหรับวงการ
เกษตรไทย มากกว่าการทีจ่ ะมาสะพายถังพ่นยาฆ่าหญ้า ฆ่าหนอน ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก เสียทัง้ สุขภาพ เสียทัง้ ต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ และทีแ่ ย่
ไปกว่านัน้ คือเราก�ำลังท�ำลายโลกโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั

ต้นทุนของเกษตรอินทรีย์คืออะไร
ต้นทุนส่วนใหญ่ของเกษตรอินทรีย์คือแรงงาน หากฟาร์มของคุณ
เป็นฟาร์มขนาดเล็ก (1-3 ไร่) ตัวคุณเองหรือสมาชิกในครอบครัวก็สามารถ
ช่วยกันได้ ส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ (10 ไร่ขนึ้ ไป) ก็อาจต้องใช้แรงงานทีเ่ พิม่
ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อกิจกรรมภายในฟาร์ม เช่นการก�ำจัดวัชพืช การให้ปยุ๋
ให้นำ�้ เป็นต้น

พื้นที่ที่ใช้ทำ�เกษตรอินทรีย์
ต้องเป็นแบบไหน
ต้องเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ได้อยูต่ ดิ กับพืน้ ทีท่ ที่ ำ� เกษตรแบบเคมี เพือ่ ป้องกันการถูกปนเปือ้ น แหล่งน�ำ้ ทีค่ วรจะใช้กค็ อื น�ำ้ บาดาล หรือ
สระทีข่ ดุ ใช้เองในพืน้ ที่ และต้องไม่เป็นพืน้ ทีบ่ กุ รุกป่าเพือ่ มาใช้ประโยชน์
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จำ�เป็นไหมกับการขอใบรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ประจำ�ฟาร์ม
จ�ำเป็น หากคุณท�ำเกษตรอินทรียเ์ พือ่ การค้าเชิงพาณิชย์กบั บริษทั ห้าง
ร้านต่างๆ ไม่จำ� เป็นหากคุณท�ำเกษตรอินทรียเ์ พือ่ การบริโภคในครัวเรือน
แจกจ่ายเพือ่ นบ้าน หรือจ�ำหน่ายในชุมชน

เกษตรอินทรีย์
สร้างความยั่งยืนได้อย่างไร

สร้างความยัง่ ยืนด้านมิตทิ รัพยากรและสิง่ แวดล้อม การท�ำ
เกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่คือการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีภายใน
ฟาร์มน�ำกลับมาใช้ เช่น การใช้ฟางข้าวทีป่ ลูกไว้ภายในฟาร์มมา
เลีย้ งวัว และน�ำมูลวัวกลับมาท�ำปุย๋ เพือ่ คืนกลับธาตุอาหารให้พชื
ทีป่ ลูก ดังนัน้ ของเสียหรือมลพิษทีจ่ ะเกิดขึน้ จากระบบการท�ำ
เกษตรอินทรีย์นั้นแทบจะเป็นศูนย์เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำ
เกษตรแบบเคมี การท�ำเกษตรอินทรียน์ นั้ ส่วนใหญ่จะปลูกพืช
หลายชนิดทัง้ ไม้ยนื ต้น และพืชล้มลุก ท�ำให้เกิดความหลากหลาย

ในระบบนิเวศทีเ่ กิดขึน้ ภายในฟาร์ม รวมไปถึงการเก็บเมล็ดพันธุเ์ อง
เพื่อใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป สร้างความยั่งยืนด้านมิติ
ของมนุษย์และชุมชน การท�ำเกษตรอินทรียส์ ามารถสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ทัง้ ภายในครอบครัวและภายในชุมชนได้
เชือ่ ไหมครับว่าใครๆก็อยากมาถอนหญ้าในแปลงเกษตรอินทรีย์
เพราะมันสูดลมหายใจได้เต็มปอดและไม่ตอ้ งกลัวว่ามือหรือเท้า
จะเน่าเพราะโดนสารเคมีทใี่ ช้ในแปลง
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เทคนิคการใช้น�้ำส้มป้องกันกำ�จัดแมลงและโรคพืช
(น�้ำส้มสายชูเทียม เข้มข้น99% เข้มข้น 20 เท่าของน�้ำส้มสายชู 5% ที่ใช้กิน)

ประโยชน์การใช้น�้ำส้มเพื่อป้องกันหรือจำ�กัดแมลง
น�้ำส้มป้องกันหรือจำ�กัดแมลงทุกวงจรชีวิตของแมลงตั้งแต่ ระยะไข่ ระยะตัวหนอน ระยะแม่ผีเสื้อ
น�้ำส้มป้องกันแมลงและศัตรูพืชได้หลากหลายชนิดทั้ง เพลี้ยกระโดด หนอนกอ แมลงหล่า ไร แมลงหวี่ ด้วง
แมลงวันทองและยุง

การใช้น�้ำส้มเพื่อป้องกันจำ�กัดศัตรูพืช
นก หนู กระรอก กระถิก หอย

การใช้น�้ำส้มเพื่อป้องกัน โรคพืช
ป้องกันหรือจำ�กัดโรคพืชจากเชื้อราและเชื้อจากแบคทีเรีย
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เทคนิคการใช้
วิธีการใช้น�้ำส้มป้องกันหรือจำ�กัดแมลงและศัตรูพืช

1 การฉีดล้างดิน

2 การฉีดพ่นที่ใบ
ดอก ผล

3 การฉีดอากาศ

4 การแขวน
ขวดน�้ำส้ม

5 การปล่อยหรือหยด
ตามระบบการให้น�้ำ

6 การฝังขวด
ที่ผิวดิน

วิธีการใช้น�้ำส้มป้องกันหรือจำ�กัด โรคพืชจากเชื้อรา โรคพืชจากเชื้อแบคทีเรีย

1 การฉีดล้างดิน

2 การฉีดพ่นที่ใบ
ดอก ผล

3 การฉีดอากาศ

4 การปล่อยหรือหยด
ตามระบบการให้น�้ำ

อัตราการใช้น�้ำส้มป้องกันกำ�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 กำ�จัดหญ้า น�้ำส้ม 25 ซีซี + น�้ำผักบุ้ง 200 ซีซี +ยาฆ่าหญ้า ต่อน�้ำ 25 ลิตร
ฉีดพ่น แมลงหรือโรคข้าว 25 ซีซี ต่อน�้ำ 25 ลิตร
ปล่อยตามน�้ำไหลเมื่อสูบเข้านา 100 ถึง 200 ซีซี ต่อพื้นที่นา 1 ไร่
แขวนหรือตั้งขวดน�้ำส้ม ใช้กลิ่นไล่แมลง ไล่กระรอก กระถิก หนูในไร่นา น�้ำส้ม 1 ส่วนผสมน�้ำ 5 ส่วน

ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลดีและป้องกันการผิดพลาด
ห้ามใช้เกินอัตราที่กำ�หนด ไม่ฉีดน�้ำส้มย้อนไปมา ให้ขี่ผ่านรอบเดียวเพราะจะเพิ่มความเข้มข้นเป็นหลายเท่าจาก
ที่แนะนำ�ไว้ ทำ�ให้ใบและดอกกระด้างหรือเสียหายได้
ควรปรับหัวฉีดเป็นละอองฝอยควรใช้ร่วมกับน�้ำหมักผักบุ้งเพื่อลดความความกระด้างของพืช
สามารถผสมน�้ำส้มร่วมกันได้กับสารเคมีกำ�จัดแมลงโรคพืช วัชพืช ปุ๋ยน�้ำ ฮอร์โมนพืช ยาจับใบ
น�้ำส้ม 99% เป็นกรดเข้มข้น ควรสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก ระวังอย่าสัมผัสสูดดมโดยตรง
ห้ามผสมร่วมกับจุลินทรีย์เพราะน�้ำส้มทำ�ลายจุลินทรีย์
ห้ามผสมร่วมกับน�้ำขี้เถ้าเพราะจะล้างฤทธิ์ทั้งน�้ำส้มและขี้เถ้า

